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EDITAL Nº 02/2017 EJA PRIVADOS DE LIBERDADE/SE/UFPR 

EDITAL DE REABERTURA DAS INSCRIÇÕES 

Processo Seletivo do Curso de Aperfeiçoamento  

EJA PRIVADOS DE LIBERDADE 

 A Universidade Federal do Paraná (UFPR), por meio do Curso de EJA PRIVADOS 

DE LIBERDADE, do Setor de Educação, em conjunto com a Secretaria De Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECADI do Ministério da Educação, 

torna público que, no período previsto de 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2018, estarão 

reabertas as inscrições para o Processo de Seletivo para o “Curso de Aperfeiçoamento 

EJA PRIVADOS DE LIBERDADES”. 

1 DO CURSO 

O Curso de Aperfeiçoamento EJA PRIVADOS DE LIBERDADE é fruto de uma parceria 

entre a Universidade Federal do Paraná (UFPR) e a Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) do Ministério da Educação (MEC). 

O curso destina-se a formar, em nível de aperfeiçoamento, e na temática na educação 

no ambiente prisional, professores e equipes de profissionais da educação visando 

reconhecer e adotar estratégias eficazes para subsidiar professores do EJA para 

pessoas encarceradas, além disso, a criação de ferramentas e elaboração manuais de 

treinamento. 

O curso será ofertado gratuitamente.  

O curso será desenvolvido na modalidade presencial quinzenalmente no campus Reitoria 

da UFPR, situado na Rua General Carneiro, 460, Centro, Curitiba-PR. 

O curso terá carga horária total de 180 horas, composta por seis módulos, todos de 

caráter obrigatório. No final do curso será necessário a elaboração de um produto final: 

artigo, produção de material didático, entre outros.  
 

 

DISCIPLINA CH 

Módulo 1 – Professor da Educação de Jovens e Adultos 30 horas 

Módulo 2 – Desenvolvimento Humano: Ciclo vital  30 horas 

Módulo 3 – Metodologia da pesquisa 30 horas 

Módulo 4 – Diversidade e Meio ambiente 30 horas 

Módulo 5 – Violência: principais característica e consequências  30 horas 

Módulo 6 – Aprendizagem 30 horas 
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O aluno classificado deverá dispor de recursos tecnológicos para estudo e realização 

das atividades, incluindo o acesso à internet, para eventual troca de material e atividades 

com os professores. 

O cronograma do curso será disponibilizado no endereço eletrônico 

www.educacao.ufpr.br.  A previsão do início das aulas é dia 02/03/2018, nas sextas feiras 

a noite e sábado o dia todo. O curso tem previsão de término dia 15/09/2018. As datas 

poderão ser alteradas, a critério da Coordenação. 

 

2 O PÚBLICO-ALVO 

O projeto é destinado a Profissionais da Educação Efetivos da Secretaria de Estado 

da Educação do Paraná (SEED/PR), da Secretaria Municipal de Educação de 

Curitiba que atuam nos CEREJA, Profissionais CEBBEJA prisionais e Servidores 

lotados no Departamento Penitenciário do Paraná (DEPEN/PR) que sejam atuantes 

com essa população privada de liberdade.  

Número de vagas ofertadas: 30 (trinta). 

  

3 DAS INSCRIÇÕES 

3.1 Período  

As inscrições ficam reabertas entre 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2018, podendo 

ser alteradas, a critério da Coordenação. 

3.2 Local 

As inscrições serão realizadas via Plataforma SIGA, por meio de link a ser 

disponibilizado no site www.educacao.ufpr.br.  

Não haverá inscrição presencial e por nenhum outro meio que não a plataforma 

SIGA. 

 

4 DO PROCESSO SELETIVO 

4.1 Das etapas 

As inscrições serão avaliadas por uma Comissão de Seleção composta pela 

Coordenadora e por Professores (as) do referido curso.  

O processo seletivo será realizado em duas etapas pela Comissão de Seleção.  

 

http://www.educacao.ufpr.br/
http://www.educacao.ufpr.br/
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A primeira etapa consistirá em análise de curriculum vitae. Nessa etapa serão 

classificados 50 (cinquenta) candidatos.  

A segunda etapa consistirá na entrega de uma carta de intenção com no máximo UMA 

lauda. Somente entregarão a lauda os candidatos aprovados na 1ª etapa. A entrega 

dessa lauda ser dará por e-mail a ser divulgado por edital a ser publicado no site 

www.educacao.ufpr.br. 

Após a segunda etapa será publicado edital com listagem final com 50 (cinquenta) 

candidatos aprovados e em ordem de classificação. A publicação será feita no site 

www.educacao.ufpr.br. 

 

4.2 Dos Critérios 

Para a primeira etapa: 

Análise de Curriculum: levará em conta título e tempo de serviço: 

 Doutorado (que valerá 3 pontos por titulação),  

 Mestrado (que valerá 2 pontos por titulação) e  

 Especialização (que valerá 1 ponto por titulação),  

 Graduação (que valerá 0,5 ponto por titulação).  

 Tempo de serviço na área de educação 0,5 ponto a cada 6 meses comprovado de 

trabalho 

 Tempo de serviço na área de educação EJA (1 ponto a cada 6 meses comprovado 

de trabalho).  

 Tempo de serviço na área de educação EJA prisional 1,5 a cada 6 meses. 

A comprovação do tempo de serviço será efetuado por registro em carteira de trabalho 

ou declaração emitida pela unidade da qual prestou os serviços na área de educação 

EJA e deverá constar o tempo de serviço prestado. Somente pontuará com 1 ponto nesse 

quesito se tiver completo 6 meses. 

Para a segunda etapa: 

Na carta de intenção será levando em conta: 

 Apresentação e estrutura textual; 

 Descrição de razões e de anseios para cursar o referido curso. 

 

 

http://www.educacao.ufpr.br/
http://www.educacao.ufpr.br/
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5. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

A UFPR tem previsão de divulgação do resultado final da seleção a partir do dia 09 de 

fevereiro de 2018, por meio do endereço www.educacao.ufpr.br. 

 

6. DA MATRÍCULA DOS CLASSIFICADOS 

Haverá publicação no site www.educacao.ufpr.br de edital convocando os candidatos 

aprovados no processo. Os selecionados serão listados e deverão comparecer na 

Coordenação do Curso, situado na Rua General Carneiro, 460, 5º Andar, Sala da 

Secretaria dos Departamentos em data e hora a ser publicada no site 

www.educacao.ufpr.br. 

A data para matrícula está prevista para os dias 19/02/2018 e 20/02/2018. 

Caso o candidato não compareça no dia e local estipulado por edital, será eliminado, 

sendo chamando o próximo da lista dos classificados.  

Caso haja desistência dos classificados dentro das 30 (trinta) vagas, serão convocados 

tantos candidatos forem necessários para preencherem as 30 (trinta) vagas ofertadas, 

de acordo com lista divulgada no endereço www.educacao.ufpr.br. 

 

6.1 Documentação para matrícula dos candidatos selecionados 

Para confirmação de matrícula é imprescindível, apresentar os seguintes documentos: 

a. Curriculum Vitae resumido – cópia impressa; 

b. Diploma de graduação e pós-graduação, se for o caso – frente e verso 

(original ou cópia autenticada) (*); 

c. RG e CPF – original ou cópia autenticada; 

d. Comprovante de vínculo com a SEED/PR, DEPEN/PR ou Secretaria Municipal 

de Educação de Curitiba (Dossiê funcional emitido pelo Recurso Humanos do 

órgão Estadual ou Municipal); 

(*) Excepcionalmente, será aceita Declaração de Conclusão de Curso e a entrega do 

diploma deverá ocorrer, obrigatoriamente, até o término das aulas, dia 15/09/2018. 

 

 

 

http://www.educacao.ufpr.br/
http://www.educacao.ufpr.br/
http://www.educacao.ufpr.br/
http://www.educacao.ufpr.br/
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7 CRONOGRAMA PREVISTO - Alterado 

As datas abaixo poderão ser alteradas, a critério da Coordenação. 

DATA EVENTO 

22/01/2018 até 
26/01/2018 

Período de inscrições na Plataforma SIGA. Será divulgado no site 
www.educacao.ufpr.br o link para as inscrições 

29/01/2018 até 
02/02/2018 

Período de reabertura das inscrições na Plataforma SIGA. Será divulgado no site 
www.educacao.ufpr.br o link para as inscrições. 

26/01/2018 até 
03/02/2018 

Análise dos Currículos pela Comissão de Seleção 

04/02/2018 Data provável de publicação do edital de selecionados na 1ª Etapa (Análise de 
Currículos e carta de intenção) e publicação do edital de convocação para 2ª fase 
(Entrevistas) 

05/02/2018 até 
08/02/2018 

Data provável da 2ª fase  

09/02/2018 Data provável de publicação do edital de resultado final 

19/02/2018 até 
20/02/2018  

Data provável das matrículas. Haverá publicação no site www.educacao.ufpr.br de 
edital com detalhamento sobre os procedimentos para matriculas. 

02/03/2018 Data provável do início das aulas 

15/09/2018 Data provável do fim das aulas 

 

 

7 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 Os casos omissos, não previstos neste edital, serão definidos pela Coordenação do 

Curso. 

7.2 Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, os editais complementares ou 

avisos oficiais que vierem a ser publicados para o EJA PRIVADOS DE LIBERDADE 

(UFPR) no site www.educacao.ufpr.br 

 

Curitiba, 29 de janeiro de 2018. 
 

 

Profª. Drª. Gabriela Isabel Reyes Ormeño 

Coordenadora do Curso de Aperfeiçoamento EJA PRIVADOS DE LIBERDADE  

http://www.educacao.ufpr.br/
http://www.educacao.ufpr.br/
http://www.educacao.ufpr.br/

