
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

PRIVADOS DE LIBERDADE 

 

EDITAL N° 06 /2014 

 

A Universidade Federal do Pará, por intermédio dos Grupos de Pesquisa 

GESTAMAZON/GERU, do Instituto de Ciências da Educação, faz saber aos 

interessados que estão abertas as inscrições para o processo seletivo para ingresso no 

Curso de Especialização de Educação de Jovens e Adultos Privados de Liberdade, 

aprovado pela Resolução nº 4572 de 23 de Setembro de 2014, regidas pelo presente 

Edital. 

 

I. DA FORMA DE OFERTA: 
1-  O Curso será ofertado na modalidade presencial e em EAD, sendo 360h (trezentos 

e sessenta) presenciais e 60h (sessenta) à distância, perfazendo carga horária total do 

curso de 420 (quatrocentas e vinte horas). 

2- O curso visa contribuir com os profissionais e instituições que atuam diretamente 

com a população carcerária, assim como, valorizar e qualificar a prática pedagógica 

dos servidores (as) que desempenham atividades na educação prisional. 

 

 

II. DAS VAGAS: 

3- Serão ofertadas 50 (cinquenta) vagas, em duas turmas, sendo 15 (quinze) vagas 

destinadas ao corpo docente e técnico-administrativo da UFPA, conforme 

estabelecido na Resolução nº. 4.065 CONSEPE, de 08 de Outubro de 2010; 

4- No caso do não preenchimento das 15 (quinze) vagas, elas retornarão à demanda 

geral como prioridade, ou às pessoas interessadas no tema e recém graduados que 

comprovem carência. 

 

III.  DA DURAÇÃO DO CURSO: 
5- As atividades acadêmicas do Curso terão início em Janeiro de 2015 e finalizarão 

em Março de 2016. 

 

IV.  DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO CURSO: 

6- Segunda a Sexta-feira de 14:00h às 18:00h, em caso excepcional aos sábados de 

08:00 às 12:00. 

 

V.  OBJETIVOS: 

a) Realizar a formação de profissionais que trabalham na educação de jovens e adultos 

privados de liberdade, no sentido de qualificar suas práticas e reflexões para uma 

melhor atuação no sistema penitenciário. 

b) Aprofundar o debate sobre a Educação Prisional para consolidar a sensibilização 

social e institucional. 

c) Estabelecer estratégias para fortalecer o processo de valorização dos profissionais 

da educação prisional em suas diferentes dimensões. 



d) Ofertar a formação continuada aos profissionais da educação que atuam na 

educação prisional qualificando sua prática educativa; 

 

VI.  PÚBLICO ALVO: 

7- O Curso destina-se aos profissionais da educação que atuam nas instituições ligadas 

ao Sistema de Educação Prisional no Estado do Pará e sejam portadores de 

Diploma de graduação obtido em instituição de Ensino Superior, através de curso 

autorizado e reconhecido pelo MEC. 

 

 

VII. INVESTIMENTO: 

8- O Curso é de natureza gratuita.  

 

VIII. INSCRIÇÕES:  

9- Período e Local de Inscrição 

Para fazer inscrição/matrícula, o candidato deverá preencher a ficha do Anexo I e 

entregá-la juntamente com toda a documentação solicitada neste Edital, no Protocolo 

Geral do Instituto de Ciências da Educação (ICED/UFPA), localizado no térreo do 

Bloco A, Cidade Universitária José da Silveira Neto, Rua Augusto Corrêa, 01 - Guamá. 

CEP 66075-110 – Belém, no período de 05 a 21 de novembro de 2014, de segunda a 

sexta de 14h às 18h. Estarão habilitados à inscrição no exame de seleção somente os 

portadores de Diploma de Curso de Nível Superior. 

 

10- Documentos necessários para a efetivação da inscrição (original e cópia): 

Curriculum Lattes  - duas cópias (uma cópia com comprovação) 

Pré-Projeto de Pesquisa – duas versões impressas. 

Ficha de inscrição (Anexo I) preenchida 

Diploma do Curso Superior e Histórico Escolar em Instituição reconhecida pelo MEC 

Um Documento de Identidade com fotografia  

CPF 

Certificado de reservista para o sexo masculino 

Título de eleitor com comprovante de votação na última eleição 

Comprovante de Residência 

01 (uma) foto 3x4 recente 

Obs.: Candidatos docentes da rede pública e privada deverão apresentar 

comprovante de vínculo empregatício. 

 

11-  Resultado das inscrições: 

O resultado será divulgado pela Coordenação da Especialização na sala de Pesquisa do 

GESTAMAZON/GERU, sala 217-219, telefone (91)32018549, no Bloco A, andar 

superior, do Prédio do ICED/UFPA. 

 

IX. SELEÇÃO:  

12-  O processo de seleção ao Curso de Especialização será desenvolvido pela 

Coordenação do Curso e pela banca examinadora, através das seguintes etapas: 

a) Análise de Curriculum Lattes (classificatório) 

b) Análise do Projeto de Pesquisa (caráter eliminatório)  

c) Entrevista (caráter eliminatório) - Uma entrevista coletiva, em grupos de no 

máximo 8 pessoas, para discussão sobre o Projeto de Pesquisa e a experiência 

profissional de cada candidato. 

 



OBS.: Em caso de alguma dúvida ou necessidade de definir a classificação entre 

candidatos se recorrerá aos documentos apresentados no ato da inscrição. 

 

13- Critérios para aprovação dos candidatos: 

O desempenho final de cada candidato (a) terá sua aferição a partir da nota que incidirá 

sobre a análise do Projeto de Pesquisa e da entrevista.  

 

X. MATRÍCULA 

14- Terão direito à matrícula os candidatos aprovados e selecionados, respeitados os 

limites de vagas estabelecidas pelo curso. 

No ato da matrícula o candidato deverá apresentar documentação comprobatória de 

liberação de carga horária para frequentar o curso. 

 

XI.  CALENDÁRIO: 

 

Inscrições  De 05 a 21/11/2014 

Seleção  Análise de Projetos: De 24 a 28/11/2014 

Entrevistas: De 01 a 05/12/2014 

Divulgação final dos resultados Até 12/12/2014 

Matrícula  De 15 a 19//12/2014 

Aulas 07/01/2015 – Aula Inaugural 

12/01/2015- início das aulas 

 

 

XII. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

15-  A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas e instruções para o 

processo de seleção, contida nesse edital. Não havendo possibilidade de revisão das 

decisões da comissão do processo seletivo; 

16-  Será eliminado o candidato que não atender as normas desse edital; 

17-  O candidato selecionado que não comparecer à primeira aula sem justificativa será 

considerado desistente e perderá o direito à vaga, que será ocupada pelo próximo 

classificado; 

18-  Encerrado o período de matrículas, se houver desistência de candidatos 

classificados, a Coordenação do Curso convocará outros candidatos aprovados por 

ordem de classificação na proporção das desistências; 

19-  Duração do Curso: para sua integralização, o aluno deverá cumprir carga horária 

total de 420 (quatrocentos e vinte) horas/aula. 

20-  O aluno deverá ter no mínimo 75% de freqüência do curso 

21- A documentação dos candidatos não selecionados no processo seletivo ficará à 

disposição dos respectivos interessados para retirada, na secretaria do curso de 

especialização por até 30 (trinta) dias, a contar da divulgação do resultado da 

seleção. Após esse prazo os documentos serão destruídos. 

22- Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pelo colegiado do Curso. 

 

 

Profa. Dra. Eliana da Silva Felipe 

Diretora Geral do ICED 

 

 

Profa. Dra. Maria do Socorro da Costa Coelho 

Coordenação do Curso de Especialização 

 



 

ANEXO 1 

 
 

 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

PRIVADOS DE LIBERDADE 

 

 

 

DADOS PESSOAIS: 

 

Nome Completo:____________________________________ Nascimento: ______________ 

Estado civil: ______________________________ 

Endereço: _______________________________________________Número______________ 

Complemento:___________________________________________Bairro________________ 

CEP:__________Cidade_______________________Estado____________________________ 

Telefone de contato:__________________________ 

e-mail:_____________________________________ 

Graduação: ________________________________ 

Instituição onde cursou a Graduação: _______________________________________ 

 

 

INSTITUIÇÃO ESCOLAR/PRISIONAL ONDE TRABALHA: 

 

Escola _____________________________________________________________________ 

Endereço: _______________________________________________Número______________ 

Complemento:___________________________________________Bairro________________ 

CEP:__________Cidade_______________________Estado____________________________ 

Cargo que ocupa: _____________________________________________ 

Telefone de contato da Instituição:__________________________ 

e-mail:_____________________________________ 

 

Instituição prisional___________________________________________________________ 

Endereço: _______________________________________________Número______________ 

Complemento:___________________________________________Bairro________________ 

CEP:__________Cidade_______________________Estado____________________________ 

Cargo que ocupa: _____________________________________________ 

Telefone de contato da Instituição:__________________________ 

e-mail:_____________________________________ 

 

 
 

DOCUMENTOS: 

( ) Curriculum Lattes comprovado 

( ) Cópia do Diploma de Curso Superior  

( ) Histórico Escolar 

( ) Cópia de Documento de Identidade com fotografia 

( ) Cópia do CPF 

( ) Cópia do certificado de reservista 

( ) Cópia do título de eleitor com comprovante da última eleição 

( ) 01 (uma) foto 3x4 recente 

( ) Cópia do comprovante de residência 

( ) Comprovante de vínculo empregatício para professores da rede pública ou privada 

 


