
 
 
 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 
INSTITUTO UFC VIRTUAL 

 

 

EDITAL Nº 01/2014 
 

 
OFERTAS DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA 
REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CEARÁ 

 
 
 
A Universidade Federal do Ceará, através do Instituto UFC Virtual, em convênio com o 
Ministério da Educação (MEC), a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 
Diversidade (SECADI) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino 
Superior (CAPES) por meio da Universidade Aberta do Brasil (UAB), comunica a abertura 
de inscrição para a seleção de candidatos ao Aperfeiçoamento em Educação 
Matemática. 
 

O curso que será ministrado tem como base as diretrizes dispostas no Manual 
Operacional da Rede de Educação para a Diversidade da Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECADI) do Ministério da Educação (MEC).  

 

 
1. OBJETIVOS DO CURSO 

 

1.1  Objetivo Geral 

 O objetivo deste curso é realizar um Processo Formativo com foco na Educação 
Matemática a Distância, prioritariamente, para professores que atuam nessa área e 
também para profissionais das áreas afins, para que sejam capazes de 
compreender bem as metodologias de ensino e aprendizagem, e possam usá-las 
com habilidade na prática pedagógica na escola. 

 

 1.2  Objetivos Específicos: 

 Discutir estratégias para inserção qualificada da Educação Matemática na prática 
pedagógica docente, de forma transversal, inter e transdisciplinar; 

 Estimular os profissionais que atuam na educação básica, principalmente, os 
docentes de Matemática, a participarem de estudos que promovam a educação 
com maior qualidade; 

 Contribuir para a Política Nacional de Educação que trata da universalização do 
ensino médio e da permanência do jovem na escola. 

 

2. DO PÚBLICO ALVO 



1    DOS CANDIDATOS 
 
1.1 Poderão se candidatar ao Curso de Aperfeiçoamento em Educação matemática o 

seguinte publico alvo: 

1.1.1 Prioritariamente Professores Efetivos das redes públicas estaduais e municipais inscritos 

no PDE Interativo; 

1.1.2 Outros Profissionais da Educação com vínculos efetivos nas Redes Estadual e 
Municipal de Ensino. 

 
 
3. DAS CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO CURSO 
 
3.1. Os candidatos deverão ter disponibilidade de acesso à internet, preferencialmente em 
banda larga, bem como saber utilizar as ferramentas de comunicação, interação e 
produtividade, tais como editores de texto, correio eletrônico, fóruns e listas de discussão, 
bate-papos, entre outras. 

 
3.2 O candidato deve estar disposto a trabalhar em grupo de forma colaborativa, possuir 
tempo disponível, de no mínimo 10 horas semanais, para dedicar-se às atividades à 
distância, além de ter disponibilidade para participar de encontros presenciais (quando 
houver), conforme agendamento prévio nos polos e ensino. Os endereços dos polos de 
ensino estão disponíveis no site: www.virtual.ufc.br 
 
 
4. DAS VAGAS 
 
4.1 Os candidatos poderão concorrer às vagas destinadas aos polos da Universidade 
Aberta do Brasil e às Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação 
(CREDES) da Secretaria de Educação (SEDUC) do governo do Estado do Ceará 
localizados nos municípios abaixo discriminados, locais onde acontecerão as aulas 
presenciais.  
 

CURSO NÍVEL POLOS VAGAS 

Educação 

Matemática 

 

Aperfeiçoamento 

 

Sobral-Ceará 

 

200 

 
4.2 A seguir publicamos os endereços dos Polos onde serão realizadas os Encontros 
Presenciais. 
 

Polo Endereço 

 

Sobral Centro de Educação a Distância -CED 
Rua Iolanda Barreto, S/N, Centro. CEP.: 62.039-010 – Sobral/CE 

 
 
 
5. DO REGIME DE DURAÇÃO DO CURSO 
O curso tem uma duração total de 180 horas, sendo 36 horas presenciais e 144 horas na 
modalidade a distância, com duração média de 3 meses, 2 encontros presenciais por 
mês, numa distribuição de 60 horas aula/mês. 

http://www.virtual.ufc.br/


 
6. DAS INSCRIÇÕES 
As inscrições estarão abertas no período de 30 de agosto a 10 de setembro de 2014 e 
serão efetivadas em duas etapas: 
 
6.1. 1ª ETAPA DE INSCRIÇÃO 
6.1.1 Preenchimento do formulário ONLINE específico disponibilizado no site: 
www.virtual.ufc.br   
 
6.2. 2ª ETAPA DE INSCRIÇÃO 
6.2.1 Após a inscrição online o candidato deverá imprimir, preencher e assinar o Termo de 
Compromisso que se encontra no ANEXO I deste Edital. 
 
Efetuado os procedimentos anteriores dos subitens 6.1.1 o candidato deverá digitalizar os 

documentos relacionados nas alíneas a), b), c), d), e), f), g) e h) do subitem 6.2.3 e enviar 

os referidos documentos pelo email: edmatematica.virtual@gmail.com  

 
6.2.3 Caso não consiga encaminhar pelo método mencionado anteriormente o candidato 
poderá encaminhar via postal em envelope único e lacrado (utilizando os serviços dos 
correios – Carta Simples ou SEDEX), até o dia 10 de setembro de 2014, os seguintes 
documentos:   
a) Termo de Compromisso devidamente preenchido e assinado que se encontra no 
ANEXO I deste Edital;   
b)Cópia do RG;  
c)Cópia do CPF;   
d)Comprovante do vínculo funcional estadual ou municipal (cópia do contra-cheque ou 
documento equivalente).  
e)Declaração do aluno dispondo de 10 horas para estudos complementares (Anexo II).   
  
 
Os referidos documentos quando não encaminhados pelo email específico, conforme 
previsto nos itens 6.2.2 e 6.2.3,  poderão ser enviados em sua forma física  para o 
seguinte endereço: 
 
SECRETARIA DOS CURSOS SECADI/MEC/CAPES/UAB/UFC CURSOS DE 
FORMAÇÃO CONTINUADA SECADI – UFC/UAB/CAPES UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO CEARÁ,  INSTITUTO UFC VIRTUAL A/C Prof. FRANCISCO HERBERT LIMA 
VASCONCELOS  
Edifício Harmony - Av. Humberto Monte, 2929 - 11º andar - Sala 1109 Sul Fortaleza-
Ceará. CEP.: 60455-682. 
 
Caso o candidato deixe de enviar algum dos documentos listados no item 6.2.3 (a), (b), 
(c), (d) e (e) ele estará automaticamente eliminado do processo seletivo. 
 
Os referidos documentos que forem encaminhados em sua forma física serão 
digitalizados e logo após incinerados, em hipótese alguma serão devolvidos ao candidato. 
 
 
7. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
a) A seleção dos candidatos se dará em duas etapas descrita no item 6 e será feita com 
base nos critérios desta chamada, que contemplem os pré-requisitos mínimos referidos 
no item 3. 
b) Caso o número de inscritos ultrapassem o número de vagas a Seleção se dará 
observando-se o cumprimento dos pré-requisitos mínimos já mencionados, bem como 

http://www.virtual.ufc.br/
http://www.achecep.com.br/Ceara/60455-682.html


priorizar-se-á a data-hora da referida  inscrição. 
c) A divulgação dos (as) candidatos (as) selecionados (as) será feita no site 

www.virtual.ufc.br ,a partir do dia 12 de setembro de 2014. 

8. DA MATRÍCULA 
Só será confirmada a matrícula dos (as) candidatos (as) que estiverem com a 
documentação completa e de acordo com os pré-requisitos relacionados ao item 3 e que 
tenham realizado a 1ª. e 2ª. etapa do item 6 deste Edital. 
 
9. CALENDÁRIO 
O processo de seleção seguirá o seguinte calendário: 
30/08/2014 Abertura do Processo Seletivo – Início das inscrições 
10/09/2014 Encerramento das Inscrições 
12/09/2014 Divulgação dos candidatos selecionados no site: www.virtual.ufc.br   
15/09/2014 PREVISÃO de Início do curso 
 
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
a)Por ocasião da concretização do ato da inscrição ONLINE fica pressuposto que o 
candidato conhece as exigências contidas nestas Normas e que as aceita integralmente, 
não podendo alegar o não conhecimento a qualquer título, época ou pretexto. 
b)O curso será realizado de forma inteiramente gratuito e ao final do curso os candidatos     
aprovados serão certificados pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do 
Ceará.  c)Dúvidas poderão ser esclarecidas através dos seguintes telefones: 
(85)3366.9024/(85) 3366.9031.  
d) Outras informações podem ser obtidas também nos seguintes endereços: 

- Notícias da UFC Virtual - http://www2.virtual.ufc.br/portal2/index.php/noticias 

- Site do CED/SEDUC - www.ced.virtual.ufc.br 

- Facebook do CED/SEDUC - www.facebook.com/cedceara 

- Twitter do CED/SEDUC - https://twitter.com/cedceara 

 
 
 
 
Fortaleza, 30 de agosto de 2014. 
 
 

 
MAURO CAVALCANTE PEQUENO  

Diretor do Instituto UFC Virtual 
 

HENRIQUE SÉRGIO PEQUENO  
Coordenador Adjunto UAB/UFC 

 

FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS  
Coordenador dos Cursos de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 

SECAD/CAPES/UAB/UFC 
 

MARIA JOSE COSTA DOS SANTOS 
Coordenadora Pedagógica do Curso de Aperfeiçoamento em Educação Matemática 

 
 
 

http://www.virtual.ufc.br/
http://www.virtual.ufc.br/
http://www2.virtual.ufc.br/portal2/index.php/noticias
http://www.ced.virtual.ufc.br/
http://www.facebook.com/cedceara
https://twitter.com/cedceara


 
ANEXO I 

 
TERMO DE COMPROMISSO 

 
 
 
Eu    _______________________________________________________________,    
RG    nº 
 
____________________, CPF nº ____________________ declaro, para os devidos fins, 

que, ao inscrever-me no processo seletivo do Curso de Educação Matemática, em nível 

de Aperfeiçoamento, sediado no Instituto UFC Virtual da Universidade Federal do Ceará, 

tenho ciência de todos os aspectos apresentados e exigidos nestas Normas e reafirmo 

que: 

 

 Tenho acesso à Internet banda larga, diariamente, e disponibilidade de pelo menos 
10 (dez) horas semanais para dedicar-me ao curso ONLINE na modalidade de 
educação à distância (EaD);  

 

 Tenho conhecimento básico do uso de editor de texto, e correio eletrônico, além de 

navegação na web;  

 
 Sou servidor (a) público (a) do quadro efetivo da secretária municipal ou estadual 

de educação;  

 
 Estou comprometido a multiplicar o Curso com o coletivo da rede de ensino a qual 

represento;  

 
 Estou ciente de que se me ausentar por mais de 15 dias do ambiente virtual sem 

apresentar, antecipadamente, justificativa condizente com a situação do 

afastamento, serei considerado(a) evadido (a) e, portanto, desligado (a) do Curso;  

 
 Coloco-me à disposição para atender qualquer solicitação feita pela coordenação 

do Curso, sempre que se faça necessário.  

 

 
E, por estar de inteiro acordo com as condições aqui pactuadas, firmo o presente Termo 

de Compromisso. 

 
Local e data: _____________________________________ 
 
 

 
___________________________________________ 

 
Assinatura do (a) candidato (a) 

 



 

ANEXO II 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 
 
 
           Declaro que disporei de pelo menos 10 horas semanais para estudos 

complementares ao Curso de Educação Matemática em nível de Aperfeiçoamento.  

 

 

___________________________________________________ 

Local e Data 

 
 
 
 

__________________________________________________  
Assinatura do (a) candidato(a) 


