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CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
ESPECIALIZAÇÃO EM MÍDIAS NA EDUCAÇÃO

EDITAL PARA EXAME DE SELEÇÃO - 2011

A Universidade Federal de Pelotas em conformidade com o Regimento Lato Sensu da Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação, a Coordenação do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Mídias na 
Educação – Modalidade a Distância torna público, para conhecimento dos interessados, o processo 
de seleção dos candidatos ao referido Curso, nos termos estabelecidos neste Edital.

I - DA INSCRIÇÃO

As inscrições ao Exame de Seleção para o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Mídias 
na Educação da UFPel estarão abertas no período de 19 de setembro de 2011 a 30 de 
setembro de 2011 na Secretaria dos Polos UAB descritos abaixo:

− Arroio dos Ratos/RS: Av.João pereira da Silva. Nº: 1250 - Bairro: Nossa Senhora 
Aparecida, (51) 3656-3087.

− Encantado/RS:  Rua  Alegrete.  Nº:  811 -  Bairro:  Lambari,  Centro  Municipal  de 
Educação,  (51) 3751-6337.

− Mostardas/RS: Av. Dr. Dinarte Silveira Martins. Nº: 330 - Bairro: VILA NORTE,
(51) 3673-1873.

− Novo  Hamburgo/RS -   Av.  Pedro  Adams Filho.  Nº:  4918,  2º  andar  -  Bairro: 
Centro, (51) 3593-2043.

− Picada Café/RS: Rua das Azaléias. Nº: 638 - Bairro: CENTRO, (54) 3285-1948. 
− São Sepé/RS: Rua Coronel Veríssimo. Nº: 1177 - Bairro: Centro, (55) 3233-1924. 

1- Poderão inscrever-se como candidatos os Portadores de Título de Graduação.
2- É obrigatório o preenchimento do Requerimento de Inscrição obtido na página do Curso 
(http://wp.ufpel.edu.br/midias). O requerimento de Inscrição deverá ser acompanhado dos 
seguintes documentos:
a) Fotocópia do Diploma de Graduação ou atestado de conclusão de Curso que deverá ser 
substituído no ato de efetivação da matrícula.
b) Curriculum Vitae documentado, de preferencia no modelo Lattes.  
c) Fotocópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação.
d)  Fotocópias  da  Carteira  de  Identidade,  CPF,  do  Título  de  Eleitor,  do  Certificado  de 
Reservista e da Certidão de Casamento, em caso de mudança do nome.
e)  Memorial  Descritivo  no  qual  o  candidato  deverá  apresentar  suas  experiências 
profissionais e acadêmicas, justificando a escolha do Curso e indicando os interesses na 
temática Mídias na Educação (duas páginas digitadas em espaço 1,5, fonte  Times New 
Roman, corpo 12, em papel A4, margens 2,5 cm). 
f) Comprovante de experiência docente, quando houver. 

3- Somente serão aceitas inscrições realizadas nos Polos UAB listados acima.
4- Nenhum candidato poderá participar de qualquer etapa do processo de seleção se houver 
pendência sobre a documentação requerida para a inscrição.
5-  Informações  podem  ser  obtidas  através  do  e-mail  midias.ufpel@gmail.com ou  na 
secretaria  do Curso  (Lobo da Costa 447,  Centro – Pelotas/RS, Telefone:  53-32273677 
Ramal: 214) 
6- Os candidatos que tiverem sua inscrição homologada deverão comparecer à Secretaria 
do Polo UAB onde fez a inscrição para realizar a Matrícula entre os dias 19 de outubro de 
2011 e 26 de outubro de 2011.



II - DA SELEÇÃO

O Exame  de  Seleção  ao  Curso  será  realizado  em  uma  fase,  por  uma  Comissão  de 
Avaliação, e contemplará:

1- Análise do Curriculum Vitae documentado e da experiência docente dos candidatos. 
2- Análise do Memorial Descritivo. 

III-DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A Comissão de Avaliação levará em consideração:

1) Na PONTUAÇÃO:
a) Na análise do Curriculum Vitae: experiência docente (até 30 pontos), participação como 
ouvinte em congressos, seminários, cursos, oficinas, palestras e similares (até 10 pontos), 
produção  bibliográfica  (até  5  pontos)  e  titulação  em  pós-graduação  (até  5  pontos).  O 
somatório final de todos os itens será no máximo de 50 pontos.
b)  Na  análise  do  Memorial  Descritivo:  Relação  estabelecida  entre  a  experiência 
acadêmica e profissional e as Mídias na Educação (até 20 pontos), qualidade da revisão da 
literatura  e  da  abordagem  conceitual  (até  15  pontos);  qualidade  do  texto  quanto  aos 
aspectos de correção da escrita (até 15 pontos). O somatório final de todos os itens será no 
máximo de 50 pontos.

2) Na CLASSIFICAÇÃO:
a) Análise de currículo – Peso 50 
b) Análise do Memorial Descritivo – Peso 50  

IV-DAS VAGAS
Total - 300 vagas, sendo 50 vagas para cada Polo UAB.
 

V – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

a) Os candidatos selecionados constarão em lista organizada pelos nomes dos candidatos 
em ordem alfabética, que será divulgada na página do Curso e no portal do CEAD/UFPel 
(http://www.ufpel.edu.br/cead)
b) Os candidatos poderão ter individualmente acesso à nota obtida na secretaria do Curso.

VI – DOS RECURSOS

a)  Recurso ao  resultado  da homologação  das  candidaturas  deve  ser  encaminhado  por 
escrito  para  a  Comissão  de Avaliação  no prazo  de  até  72  horas  contadas  a  partir  da 
divulgação  dos  resultados.  O  recurso  deverá  ser  enviado  via  correio  (SEDEX)  para  a 
secretaria do curso.
b)  A  análise  dos  recursos  será  feita  pela  Coordenação  do  Curso  levando  em conta  a 
aplicação dos critérios dispostos neste edital.

VII- DISPOSIÇÕES FINAIS

- As provas serão obrigatórias, eliminatórias e classificatórias.
- Em caso de empate terá prioridade o candidato que tiver obtido o conceito mais alto na 
análise de currículo. Se persistir o empate, os candidatos serão convocados a participarem 
de um sorteio que definirá o preenchimento da vaga.
- Terão direito à matrícula os candidatos classificados até o limite máximo de vagas.
- Não é obrigatório o preenchimento do número de vagas oferecidas pelo Programa.
- A inscrição no processo implica na aceitação plena de todos os termos emitidos nesse 
Edital.



- O que não estiver previsto neste Edital segue o Regimento dos Cursos Lato Sensu da Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e o Regimento Geral da Universidade Federal de 
Pelotas.
 

Pelotas, 31 de agosto de 2011..

___________________________________
Profª Drª Sílvia Porto Meirelles Leite

COORDENADOR DO CURSO

De acordo:

___________________________________

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UFPEL

___________________________________

REITOR DA UFPEL


