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EDITAL 001/2012 

 

A Universidade Federal do Oeste do Pará/UFOPA por meio do Instituto de Ciências 

da Educação torna público o período de inscrição para seleção ao Curso de Especialização Pós-

Graduação Lato Sensu em Coordenação Pedagógica, interinstitucional em parceria com 

MEC/SEDUC (5ª URE)/UNDIME (Secretarias Municipais de Educação de: Santarém, 

Alenquer, Juruti, Óbidos, Placas, Novo Progresso, Itaituba, Rurópolis, Oriximiná e Belterra). 

 

DA NATUREZA DO CURSO 

 

Trata-se de um curso de pós-graduação lato sensu que integra o Programa Nacional 

Escola de Gestores da Educação Básica, voltado para a formação continuada e pós-graduada de 

coordenadores pedagógicos da educação básica das escolas públicas, a realizar-se por meio da 

educação a distância. Tem por objetivo básico contribuir com a formação efetiva de 

coordenadores pedagógicos que atuam em instituições públicas de educação básica, visando à 

ampliação de suas capacidades de análise e resolução de problemas, elaboração e 

desenvolvimento de projetos e atividades no âmbito da organização do trabalho pedagógico e do 

processo de ensino-aprendizagem.  

 

DA MODALIDADE DO CURSO 

 

O curso será oferecido na modalidade de educação a distância (EAD), com um total de 

405 (quatrocentas e cinco) horas e apresentação de um artigo científico no final como trabalho 

de conclusão de curso (TCC). 

 

DA DURAÇÃO 

 

O curso tem duração de 12 (doze) meses, com carga horária total de 405 horas, contados 

a partir de abril de 2012. 

 

O PÚBLICO ALVO 

 

A proposta de formação destina-se aos profissionais Portadores de Diploma de 

Graduação - Licenciatura Plena - em qualquer área do conhecimento - que exerçam a função de 

Coordenador Pedagógico e/ou profissionais que exerçam função equivalente e integram a 

equipe gestora da escola. Os profissionais deverão estar em pleno exercício na rede estadual em 

instituições na área de abrangência da 5ª URE e nas escolas da rede municipal dos municípios 

acima referidos. 

 

DAS VAGAS 

 

Serão ofertadas quatrocentas (400) vagas sendo distribuídas entre a Secretaria de Estado de 

Educação por meio da 5ª URE e as Secretarias Municipais de Educação de: Santarém, Alenquer, 

Juruti, Óbidos, Placas, Novo Progresso, Itaituba, Rurópolis, Oriximiná e Belterra, as quais 

firmaram parceria com a UFOPA para esta versão do curso. 

 

DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 

1) Preenchimento da ficha de inscrição (anexo A);  

2) Curriculum Vitae ou Lattes (comprovado); 
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3) Cópia do Diploma de Graduação ou Declaração de Conclusão de Curso de Graduação; 

4) Histórico Escolar de Graduação (cópia); 

5) Duas fotos ¾ recentes; 

6) CPF, Carteira de Identidade (cópias); 

7) Documento comprobatório do exercício do cargo de Coordenador Pedagógico ou 

equivalente de escola pública municipal ou estadual dos municípios acima referidos; 

8) Título de eleitor e comprovante da última votação (cópias). 

9)  Quitação das obrigações militares (cópia); 

10)  Comprovante de residência (cópia) 

OBS: As cópias deverão estar autenticadas ou acompanhadas dos originais para fins de 

conferência. 

 

DA SELEÇÃO 

1ª. Fase: realizada pela SEDUC (5ª URE) e UNDIME (Secretarias Municipais de 

Educação) 

2ª. Fase: realizada pela Universidade Federal do Oeste do Pará/UFOPA, Campus 

Rondon - (Análise do Curriculum Vitae ou Lattes) 

 

O PROCESSO SELETIVO DA PRIMEIRA FASE PRIORIZARÁ: 

O processo seletivo priorizará o Coordenador Pedagógico e/ou profissionais que 

exerçam função equivalente e integrem a equipe gestora da escola em exercício nas redes 

estadual e municipais de ensino que: 

a) Tenha sido cadastrado no PAR; 

b) Não possua curso de especialização; 

c) Não possua curso de especialização na área de coordenação pedagógica; 

d) Exerça suas atividades em escola com baixo índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB); 

 

DO CALENDÁRIO DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO  

a) Período de Inscrições: 

1ª Fase realizada pela SEDUC (5ª URE) e UNIDIME (Secretarias Municipais de Educação) 

23 de janeiro a 27 de fevereiro de 2012; 

2ª Fase UFOPA, Campus Rondon (Equipe de Coordenação do Curso): 29 de fev a 18 de 

Março de 2012. 

b) Local de Inscrição: Os documentos deverão ser encaminhados para a instituição (5ª 

URE e/ou Secretarias Municipais) em que o cursista está vinculado profissionalmente 

nos respectivos horários de expediente. 

c) Resultado da 1ª. Fase: 28 de fevereiro de 2012. Lista emitida pela SEDUC (5ª URE) e 

Secretarias Municipais de Educação. Será disponibilizada no site da Escola de 

Gestores/UFOPA - http://escoladegestores.ufopa.edu.br/ 

d) Resultado da 2ª. Fase: realizada pela Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA, 

Campus Rondon (Análise do Curriculum Vitae ou Lattes): 19 de Março de 2012. 

e) Divulgação dos aprovados: 20 de Março de 2012 até às 18hs. A lista estará disponível 

no site da UFOPA: http://escoladegestores.ufopa.edu.br/. 

 

DA MATRÍCULA 

As matrículas serão efetivadas de: 21 a 30 de Março de 2012 e o aluno deverá apresentar os 

seguintes documentos: 
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a) Formulário de matrícula devidamente preenchido; 

b) Cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou de Casamento; 

c) Cópia autenticada do Diploma de Graduação ou documento equivalente; 

d) Cópia autenticada do Histórico Escolar; 

e) Prova de estar em dia com as obrigações militares e/ou eleitorais; no caso de candidato 

estrangeiro, prova documental exigida pela legislação específica; 

f) Uma foto 3x4 atualizada. 

 

Não serão aceitas matrículas com pendência de qualquer dos documentos exigidos. Os 

documentos que coincidirem com aqueles solicitados no ato da inscrição não necessitarão 

ser entregues novamente. O candidato selecionado que não efetuar matrícula no prazo 

estabelecido pelo calendário do curso será considerado desistente. 

É imprescindível que o cursista tenha e-mail ativo na efetivação da matrícula. 

 

DO INÍCIO DAS AULAS 

Início das aulas: 19 de abril de 2012 com aula inaugural em Santarém/PA.  

 

DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção do Curso. 

 

 

Santarém, 23 de Janeiro de 2012 

 

 

Profª. Drª Maria de Fátima Sousa Lima 

Diretora do Instituto de Ciências da Educação 

Portaria nº. 09 de 2009/ Reitoria 

 

 

 

Profª. Drª. Maria Lília Imbiriba Sousa Colares 

Coordenadora do Curso de Especialização em Coordenação Pedagógica 

Portaria nº. 26/ICED-UFOPA de 03 de 11 de 2011 

 

 

 

Profª. Drª. Solange Helena Ximenes-Rocha 

Vice Coordenadora do Curso de Especialização em Coordenação Pedagógica 

Portaria nº. 26/ICED-UFOPA de 03 de 11 de 2011 
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Anexo A 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Coordenação Pedagógica. 

Nº de Inscrição: _____________                                Situação:_________________ 

 

Município: ____________________________________________ 

Nome da Escola: ________________________________________________________ 

IDEB da Escola: ________________________________________________________ 

Nome completo:_________________________________________________________ 

Carteira de Identidade n
o
. __________ Data de Expedição: _________Órgão/UF:_____ 

CPF: ______________________ 

Carteira de Identidade Profissional/CRP: ___________________________ 

Data Nascimento: ___/___/___         Nacionalidade: ___________________ 

Naturalidade: ____________________ Estado Civil: ____________________ 

Filiação: _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Endereço completo:______________________________________________________ 

CEP:________________________                          Bairro: _______________________ 

Cidade: _______________________ UF: ____________ 

Telefone Residencial: _________________ Telefone Celular: ___________________ 

E-mail:____________________________________ 

 

                                                          Dados Funcionais 

Graduação Plena (      )           (      )   Especialização          Especificar: 

Tipo de Contrato:           (   ) Estatutário               (    )  CLT                    

Vínculo Empregatício: (    )  Estadual  (   ) Municipal:................... 

Matrícula:                                                 Data de Admissão:   ------/--------/--------- 

Nº da Portaria de Coordenador Pedagógico ou equivalente............         .. Data:............... 

 

DOCUMENTAÇÃO (para uso da Secretaria do Curso de Especialização) 

Carteira de Identidade (     )    CPF (    )    Título de eleitor (    ) 

Diploma de Graduação (    )   Histórico escolar   (     ) Curriculum Vitae (    )  Foto  (    ) 

Comprovante que exerce o cargo de coord. Pedagógico ou equivalente em escolas 

públicas no Estado do Pará  (    ) 

 

Santarém _____ de ____________ de 2012 

 

___________________________________ 

Ass. Candidato 

Visto da Secretaria: ______________________________________________ 

Visto da Coordenação: ___________________________________________ 

Recebemos a inscrição nº __________    Data: ___/___/ ____. 

Candidato:_______________________________________________ 

 


