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CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018
CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE CURSISTAS PARA O
CURSO “UNIAFRO – POLÍTICA DE IGUALDADE RACIAL NO AMBIENTE
ESCOLAR” – APERFEIÇOAMENTO – MODALIDADE À DISTÂNCIA
O Instituto de Educação e o Comitê Gestor Institucional do Curso “Uniafro –
Política de Igualdade Racial no Ambiente Escolar”, no uso de suas
atribuições legais, torna pública a abertura das inscrições para o processo
seletivo de CURSISTAS para atuarem no referido, que será desenvolvido na
modalidade a distância, totalizando carga horária de 210 horas. O curso será
desenvolvido na modalidade à distância nos polos UAB do Estado de Mato
Grosso, situado nos municípios de Cuiabá, Diamantino, e Primavera do
Leste, assim como no município de Peixoto de Azevedo pela secretaria
Municipal de Educação. A estrutura curricular do curso encontra-se disponível
no ANEXO II desta chamada pública.
1. Das vagas:

1.1 Serão ofertadas 100 (cem) vagas no total, sendo 25 (vinte e cinco)
vagas para CURSISTAS em cada um dos polos de atuação do Curso,
conforme o quadro abaixo:
Locais de Oferta

Ampla
Ativistas
Totais
concorrência mov. sociais
Polo UAB de Cuiabá
22
3
25
Polo UAB de Diamantino
22
25
3
Polo UAB de Primavera do Leste
22
25
3
Secretaria Municipal de Educação de
22
25
3
Peixoto de Azevedo
Total de vagas
88
12
100
1.1.1

A disitribuição das vagas ofertadas, se distribuem conforme tabela acima
e previsto no projeto do curso.
1.1.1.a Caso não preencha em uma das modalidades, buscar-se-a vagas
na outra modalidade, até o preenchimento total das vagas do referido
polo, obedecendo rigorosamente a ordem de classificação.
1.1.1.b Caso não se preencham as vagas em determinado polo, buscarse-à candidadatos classificados em outros polos, caso seja de interesse
do candidato, até o total preenchimento das vagas do respectivo polo.
1.1.1.c Quanto aos ativistas de movimentos sociais, preferencialmente
aos ativistas dos movimentos sociais negros, conforme previsto no projeto
do curso.

2. Critérios de inscrição para concorrer as vagas previstas neste edital

(ampla concorrência):
a) Estar atuando como profissional docente da Educação Básica ou da
Educação Infantil nas redes públicas de ensino;
b) Estar atuando em Equipe Gestora ou técnica da Educação Básica e da
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Educação Infantil nas redes públicas de ensino;
c) Estar atuando na equipe técnica da Secretaria Estadual de Educação
(Seduc) ou de secretarias municipais de educação (SME’s);
d) Estar atuando como formador ou formadora do Cefapro;
e) Ser estudante de graduação, regularmente matriculado (a).
3. O preenchimento das vagas de ampla concorrência considerará a seguinte

ordem de prioridade:
a) Profissional da Educação Básica e/ou da Educação Infantil,
atuando em maior tempo na docência do sistema público de
ensino, que ainda não tenha participado de formação no âmbito
da temática educação das relações étnico-raciais;
b) Profissional da Educação, atuando em Equipe Gestora ou técnica
da Educação Básica e/ou da Educação Infantil das redes públicas
de ensino;
c) Profissional da Educação, atuando na formação continuada pelo
Cefapro;
d) Servidor Público que atua no âmbito da Seduc-MT ou das
Secretarias municipais de Educação do Estado de Mato Grosso;
e) Estudante de graduação, regularmente matriculado em cursos de
licenciatura
4. Critério de inscrição para concorrer às vagas previstas neste edital (10%

(dez por cento) das vagas destinadas a ativistas de movimentos sociais,
preferencialmente para os ativistas dos movimentos sociais negros):
4.1. Participar ativamente de movimentos sociais e/ou movimentos sociais
negros (no caso de ativista), sendo este último prioritário.
5. Todos os inscritos, considerados os pré-requisitos e a ordem de prioridade,

devem atender aos seguintes critérios:
a) Ter concluído, no mínimo, o Ensino Médio, devidamente documentado pela
instituição escolar emissora do certificado de conclusão (pública ou privada), ou
outro documento legal equivalente que comprove a escolaridade solicitada.
b) Em caso de possuir nível superior completo, tê-lo cursado em instituição e
cursos reconhecidos pelo MEC;
c) Ter disponibilidade, em média, de 10 horas semanais para estudos
complementares durante o curso;
d) Ter disponibilidade para participar dos encontros presenciais nos polos de
apoio presencial por meio do qual se dará a vinculação ao curso, contemplado
nesta chamada pública;
e) Possuir, comprovadamente, vínculo profissional com o serviço público
(somente no caso de inscritos às vagas de ampla concorrência conforme
itens 1, 2 e 3 deste edital);
e.1) O respectivo comprovante deverá ser assinado pelo superior
hierárquico.
f) Possuir, comprovadamente, vínculo de participação ativa em movimentos
sociais, prioritariamente nos movimentos sociais negros (Somente aos
inscritos às vagas de ativistas conforme itens 1 e 4 deste edital).
g) O candidato tem direito a impetrar recurso quanto a inscrições. Os
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recursos
deverão
serem
encaminhados
no
e-mail
nepreufmtcursos@gmail.com, preenchendo o formulário de recurso (ANEXO
II).
6. Cronograma:

ITENS
Data da publicação da Chamada Pública
Divulgação da chamada pública
Período de inscrição
Período de homologação das inscrições
recebidas
Recursos sobre a homologação das
inscrições
Resultado dos recursos das inscrições
Publicação do resultado final dos inscritos
por polo
Período de aula inaugural nos polos

DATAS
20/03/2018
20/03/2018 a 31/03/2018
20/03/2018 a 06/04/2018
07 a 10/04/2018
11/04/2018
16/04/2018
17/04/2018
27 e 28/04/2018

7. Da inscrição:
•

A inscrição será feita mediante preenchimento ficha de inscrição
(ANEXO I), e dos documentos informados abaixo, no período de 15/3 a
06/04/2018.

Para o ato de inscrição, o candidato deverá encaminhar para o e-mail
nepreufmtcursos@gmail.com (na forma digitalizada - escaneada) a
documentação abaixo, requisitada na seguinte ordem:
✓ 1- Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada (Anexos I

desta chamada pública);
✓ 2- RG;
✓ 3- CPF;
✓ 4- Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral, caso

seja brasileiro (a);
✓ 5- Comprovante de quitação militar, se for o caso;
✓ 6- Comprovante de Residência atual (último mês que antecede

ao do período da inscrição)
✓ 7- Comprovante de escolaridade, com respectivo histórico

escolar caso a escolarização esteja no âmbito do Ensino
Superior
✓ 8- Comprovante de tempo de serviço na rede pública de ensino básico
e/ou na Educação Infantil (somente no caso de inscritos às vagas de
ampla concorrência conforme itens 1, 2 e 3 deste edital);
✓ 9 – Comprovante (chefia imediata) da função profissional que exerce
(somente no caso de inscrição às vagas de ampla concorrência
conforme itens 1, 2 e 3 deste edital);
✓ 10- Currículo Vitae documentado e/ou Currículo Lattes;
✓11- Auto declaração de disponibilidade de tempo para cumprir as
atividades do curso;
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✓ 12 – Declaração devidamente assinada por liderança reconhecida do

movimento do qual faz parte ou da entidade a que se vincula como
membro ativo de movimento social (Somente no caso de inscrição às
vagas reservadas a ativistas, conforme item 1 e 4 deste Edital).
Observações importantes:
1) A não entrega de quaisquer documentos listados no item 7 (da isncrição)
desclassifica o(a) candidato(a) do processo seletivo
2) A Coordenação e a Secretaria do Curso não se responsabilizam por arquivos
não recebidos por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de
comunicação, congestionamento de linhas de comunicação e de outros fatores
que impossibilitem a transferência de dados.
3) Se o nome constante no documento de identidade for diferente daquele
contido no diploma de graduação apresentado, o candidato deverá apresentar
documento que justifique tal fato (certidão de casamento, averbação de
paternidade, averbação de divórcio, retificação de registro civil).
4) Só serão aceitos pedidos de matrícula com documentação completa e
encaminhados dentro do período.
5) O candidato classificável que não encaminhar dentro do prazo estabelecido
toda a documentação exigida no item 7, terá sua matrícula indeferida.
8. O processo de seleção dos inscritos no curso corresponderá a quatro

etapas distintas:
1. Confirmação do preenchimento da ficha de inscrição;
2. Análise dos documentos comprobatórios no ato de inscrição exigidos nesta

chamada pública – de caráter eliminatório;
3. Análise da documentação exigida para os critérios de prioridade estabelecidos

nesta chamada pública – de caráter eliminatório;
4. Análise do Currículo Vitae e/ou Lattes – de caráter eliminatório.

O resultado final será divulgado no site http://www.setec.ufmt.br/
partir da data estabelecida no cronograma deste Edital.

a

Alguns dados do curso (ANEXO III)
Cuiabá, 20 de março de 2018.

Candida Soares da Costa
Coordenadora Adjunta do CURSO “Uniafro – Política de Igualdade Racial no Ambiente
Escolar”

Carlos Rinaldi
Coordenador Projetos Interdisciplinares SETEC/UFMT

MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO
(SECADI-MEC)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
COMITE GESTOR DO CURSO “UNIAFRO – POLÍTICA DE IGUALDADE RACIAL NO AMBIENTE
ESCOLAR” – APERFEIÇOAMENTO – MODALIDADE À DISTÂNCIA

ANEXO I

CURSO UNIAFRO – POLÍTICA DE IGUALDADE RACIAL NO AMBIENTE
ESCOLAR – APERFEIÇOAMENTO – MODALIDADE À DISTÂNCIA
FICHA DE INSCRIÇÃO

1. Nome Completo (sem abreviações):___________________________________________
RG Nº:_____________________ Orgão Expedidor:__________________
UF: ________________ Data de Expedição:___/____/____ CPF:___________________
Data de Nascimento: /
/
Naturalidade:____________________________________
UF:______ Nacionalidade:____________________________________________________
Gênero:______________________________ Raça/Cor:_____________________________
Estado Civil: Solteiro (a) ( ); Casado (a) ( ); Divorciado (a) ( ); União Estável (
); Outro ( ). Qual? ______________________________________________
Endereço completo: Rua: __________________________________________ Nº________
Bairro___________________________________________________________
Município:_______________________________________________________UF:_______
Contatos: Nº telefone fixo: ( )
; Nº telefone celular: ( )
Endereço eletrônico (e-mail): __________________________________________________
2. Nome do pólo para o qual você está se inscrevendo:_____________________________
3. Já cursou algum curso na modalidade à distância?
( ) Sim
( ) Não. Qual? _______________________________________________________________
4. Você está se inscrevendo como:
a – ( ) Estudante de graduação. Nome do curso: ___________________ IES: _____________
b – ( ) profissional da educação básica.
• Cargo: ________________________________ Função: _______________________
• Nome da Escola: _______________________________________________________
• Município onde a escola se localiza: _______________________________________
c – ( ) Ativista de movimentos sociais. Qual? ______________________________________
d – ( ) Ativista de movimento social negro. A qual entidade se vincula? __________________
• Em caso de ativista, apresentar, no ato da matrícula, declaração assinada por liderança
da comunidade quilombola da qual faz parte ou da entidade a que se vincula como
membro ativo de movimento social. Do total de vagas, será reservado percentual de
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10% (dez por cento) ao qual o total de inscritos na categoria ativista estará
concorrendo.
5. Disponibilidade para participar dos encontros presenciais no polo durante o curso:
( ) Sim
( ) Não. Por quê? _____________________________________________________________
6. Qual é o seu maior nível de escolaridade?
( ) Ensino Fundamental incompleto.
( ) Ensino Fundamental completo.
( ) Ensino Médio incompleto.
( ) Ensino Médio completo.
( ) Superior Incompleto. Curso:
( ) Superior completo. Graduação: _____________________ Ano de conclusão:___/___/____
( ) Especialização em andamento. Nome do curso: __________________________________
( ) Especialização concluído. Nome do curso: _____________ Ano de Conclusão:__/__/____
( ) Mestrado em andamento. Nome do curso:_______________________________________
( ) Mestrado concluído. Nome do curso: _______________ Ano de Conclusão: ___/___/____
( ) Doutorado em andamento. Nome do curso: _____________________________________
( ) Doutorado concluído. Nome do curso: ________________ Ano de Conclusão:__/__/____
( ) Outro. Qual? _____________________________________________________________
07. De quanto tempo você se dispõe diariamente para se dedicar aos estudos?
( ) Não tenho tempo disponível diariamente.
( ) Eventualmente, de trinta minutos a uma hora.
( ) Até duas horas.
( ) Até quatro horas.
( ) Mais de quatro horas.
08. Quais os principais locais em que costuma ter acesso à Internet (marque mais de
uma opção, se for necessário)?
( ) Residência.
( ) Trabalho.
( ) Faculdade/Universidade.
( ) Outros (especificar):
( ) Não tenho acesso à internet.
09. Caso não seja selecionado ou selecionada para este curso, você aceita compor lista de
espera, visando a uma possível futura oportunidade?
( ) Sim
( ) Não
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10. Aceita receber informações do Nepre sobre futuras ofertas de outros cursos ou
eventos que tratem sobre relações raciais?
( ) Sim.
( ) Não.
Agradecemos pela sua opção pelo curso. Acompanhe resultado do processo seletivo e demais
informações pelo site http://www.setec.ufmt.br/.

LOCAL:________________________________________________ DATA:____/ ____/_____.

_____________________________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)
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ANEXO II
FORMULÁRIO DE RECURSO

Eu __ _____________________________, cpf ______________, polo _________
Venho requerer do Comitê Gestor Institucional do Curso “Uniafro – Política de Igualdade
Racial no Ambiente Escolar” do IE/UFMT, rever minha classificação por motivos:
1.
2.
3.
Para tanto anexo ficha de inscrição e documentos comprobatórios
Pedimos deferimento
Local e data:

Nome e Assinatura
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ANEXO III

INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE O CURSO UNIAFRO – POLÍTICA DE
IGUALDADE RACIAL NO AMBIENTE ESCOLAR – APERFEIÇOAMENTO –
MODALIDADE À DISTÂNCIA

O CURSO
O curso oferece subsídios à realização da Educação das Relações Étnico-Raciais em
consonâncias aos fundamentos epistemológicos e aos preceitos legais de garantia de direito,
em especial no que se refere às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Será
ofertado na modalidade a distância, abrangendo quatro municípios do estado de Mato Grosso,
a serem definidos posteriormente à pesquisa de interesse.

PÚBLICO ALVO
Estabelece-se como público alvo para o presente curso professores, professoras e
profissionais da educação, atuantes em escolas da rede pública de ensino e lideranças do
movimento social, especialmente as ligadas ao movimento social negro. Portanto, do total de
vagas ofertadas, 10% (dez por cento) se destina à demanda social inerente ao movimento
negro.

OBJETIVOS
Dentre outros, o curso contempla os seguintes objetivos:
•

Desenvolver formação continuada aos professores e demais profissionais da educação,
na modalidade aperfeiçoamento, subsidiando-os, no que diz respeito à compreensão
sobre a educação das relações étnico-raciais em consonância à Lei de Diretrizes e
Bases da Educação nacional e às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e
Africana;

•

Possibilitar formação a lideranças de movimentos sociais, especialmente as ligadas ao
movimento social negro, de modo a subsidiá-las para melhor compreensão sobre a
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política de educação das relações étnico-raciais, possibilitando-lhes melhores
condições de atuação no sentido de contribuir para que a efetivação dessa política.

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
Trata-se de um curso de Aperfeiçoamento. Está organizado em cinco módulos e um
Seminário de Conclusão de Curso, presencial, totalizando carga horária ade 210 horas.

METODOLOGIA
O curso será desenvolvido em modalidade a distância. Os tutores presenciais serão
orientados a organizar grupos de estudos, no âmbito dos polos, de modo a aprofundar e
socializar conhecimentos, propor e organizar atividades didático-pedagógicas, visando
articular teoria e prática na escola. Ao longo do curso serão realizados nos polos quatro
encontros presenciais e um Seminário de Conclusão do Curso. No Seminário, os participantes
apresentarão os resultados de seus respectivos projetos de intervenção.

OFERTA DE TURMAS
Serão ofertadas quatro turmas, compostas por 25 (vinte e cinco) cursistas cada uma,
sendo: uma turma no pólo UAB de Cuiabá, uma no pólo UAB de Diamentino, uma no pólo
UAB de Primavera do Leste e uma pela Secretaria Municipal de Educação do município de
Peixoto de Azevedo.

CERTIFICAÇÃO
O certificado de conclusão de curso será emitido pela Coordenação de Extensão da
UFMT (Codex) a todos de a ele se fizer jus, segundo definição contida no projeto do curso.

