MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Pró-Reitoria de Extensão
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP
CEP 09210-580 · Fone: (11) 4437.8589
proex@ufabc.edu.br

Edital UAB-UFABC Nº 007/2014
Normas do Processo Seletivo de Alunos para Ingresso
no 2º semestre de 2014 na pós-graduação lato sensu
Especialização em Ciência e Tecnologia.
A Universidade Federal do ABC, em parceria com o Programa Universidade Aberta do Brasil UAB, por meio da Pró-Reitoria de Extensão, no uso de suas atribuições legais, torna pública as
seguintes normas, destinadas a selecionar candidatos para ingresso no 2º semestre de 2014 na
pós-graduação lato sensu Especialização em Ciência e Tecnologia, modalidade Educação a
Distância.
1. DO PÚBLICO ALVO
1.1. Professor em exercício, com vínculo nos sistemas públicos de ensino com formação de
nível superior. Os candidatos deverão obrigatoriamente comprovar a formação em Instituição de
Ensino Superior devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação de um dos seguintes
cursos:
1.1.1. Bacharelado e/ou Licenciatura em Matemática;
1.1.2. Bacharelado e/ou Licenciatura em Química;
1.1.3. Bacharelado e/ou Licenciatura em Biologia;
1.1.4. Bacharelado e/ou Licenciatura em Física;
1.1.5. Bacharelado e/ou Licenciatura em Ciências;
1.1.6. Bacharelados Interdisciplinares afins às áreas de Matemática, Química, Física, Biologia,
Ciências.
2. DO CURSO E DAS VAGAS
2.1. O Processo Seletivo para 2014 oferece 240 vagas para o curso de Especialização em
Ciência e Tecnologia, ofertada na Modalidade Educação a Distância. As vagas estão distribuídas
igualmente, 30 para cada polo de apoio presencial do sistema UAB listado abaixo.
2.1.1. Santos – SP (Polo UAB Santos)
Rua Sete de Setembro, 34, Vila Nova, Santos - SP, CEP: 11013-350. Telefones: (13) 32321451; (13) 3228-1818 r. 1843.

2.1.2. São Paulo – Balneário São Francisco (CEU Alvarenga)
Estrada dos Alvarenga, 3752, Balneário São Francisco, São Paulo - SP, CEP 04474-340.
Telefones: (11) 5672-2544; (11) 5672-2541.
2.1.3. São Paulo – Chácara Dona Olívia (CEU Parque Veredas)
Rua Daniel Muller, 347, Chácara Dona Olívia, São Paulo - SP, CEP 08141-290. Telefones:
(11) 2563-6247; (11) 2563-6248.
2.1.4. São Paulo – Cidade Tiradentes (CEU Água Azul)
Avenida dos Metalúrgicos, 1262, Cidade Tiradentes, São Paulo - SP, CEP 08471-000.
Telefones: (11) 2016-4476; (11) 2016-4479
2.1.5. São Paulo – Jardim Moreno (CEU Jambeiro)
Avenida José Pinheiro Borges, 60, Jardim Helena, São Paulo - SP, CEP 08420-092. Telefones:
(11) 2960-2055; (11) 2960-2057
2.1.6. São Paulo - Jardim São Roberto (CEU Rosa da China)
Rua Clara Petrela, 113, Jardim São Roberto, São Paulo - SP, CEP: 03978-500. Telefones: (11)
2701-2300; (11) 2701-2311.
2.1.7. São Paulo – SP – Pirajussara (CEU Campo Limpo)
Av. Carlos Lacerda, 678, Pirajussara, São Paulo - SP, CEP 05789-000. Telefones: (11) 58434801; (11) 5843-4838
2.1.8. São Paulo - SP - Vila Aricanduva (CEU Aricanduva)
Rua Olga Fadel Abarca, s/n, lado ímpar, Jardim Santa Terezinha, São Paulo - SP, CEP: 03572020. Telefones: (11) 2723-7549, (11) 2723-7543.
2.2. Caso o número de candidatos considerados aprovados em um determinado polo seja menor
do que o número de vagas ofertadas, as vagas remanescentes poderão, a critério da Coordenação
do Curso, ser redistribuídas para outros polos caso haja candidatos habilitados.
3. DAS AULAS
3.1. O curso será ministrado a distância e com encontros presencias programados conforme
calendário preliminar ou conforme sua última atualização.
3.1.1. O acesso às aulas a distância será feito via Internet a qualquer momento e o aluno será
atendido por meio do ambiente de aprendizagem por professores e/ou tutores nos dias úteis. Os
alunos deverão prever em média 2 horas de disponibilidade para acesso diário nos dias úteis, de
segunda-feira a sábado, via Internet, para execução de atividades avaliativas virtuais.
3.2. Fazem parte do planejamento do curso os seguintes encontros presenciais:
3.2.1. A aula inaugural, agendada para 08/11/2014 no câmpus Santo André da UFABC.
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3.2.2. Avaliações presenciais, regência, orientações e apresentações de monografias de fim de
curso.
3.3. Todos os encontros presenciais ocorrerão nos respectivos Polos de Apoio Presencial da
UAB/UFABC. As exceções são:
3.3.1. A aula inaugural ocorrerá nas dependências da UFABC, em Santo André - SP.
3.3.2. Avaliações presenciais substitutivas, em caso de necessidade, ocorrerão nas
dependências da UFABC, em Santo André - SP.
3.4. As datas dos encontros presenciais serão definidas pela coordenação do curso juntamente
com as coordenações dos polos e informadas aos alunos com antecedência.
4. DOS PRÉ-REQUISITOS
São requisitos para a realização do curso (além de pertencer ao público alvo, item 1):
conhecimentos básicos de informática; dispor de acesso a rede mundial de computadores
(Internet) e de conta de e-mail pessoal sem filtro “anti-spam” para o e-mail da UFABC
(@ufabc.edu.br), desde o momento da inscrição no processo seletivo.
5. DAS TAXAS
A UFABC isenta os candidatos do pagamento de taxa de inscrição, bem como isenta os alunos
do pagamento de mensalidades.
6. DO CERTIFICADO
Para obtenção do Certificado de pós-graduação lato sensu “Especialização em Ciência e
Tecnologia”, reconhecido pelo MEC, emitido pela Universidade Federal do ABC, o aluno deverá
satisfazer todas as condições abaixo.
6.1. Totalizar 370 horas, com aprovação em pelo menos 12 disciplinas.
6.2. Ser aprovado nas disciplinas: Metodologia Científica e Treinamento na Ferramenta TidiaAE.
6.3. Ser aprovado na Monografia.
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7. DO CRONOGRAMA
Período de inscrição
Divulgação do resultado classificatório: Primeira lista
Pré-matrícula no polo – Primeira lista
Divulgação do resultado classificatório: Segunda lista
Pré-matrícula no polo – Segunda lista
Início do curso e aula inaugural

Até 29/08/2014
19/09/2014
22 a 24/09/2014
10/10/2014
13 e 14/10/2014
08/11/2014

7.1. Havendo vagas remanescentes após a matrícula da segunda chamada, poderão ser
divulgadas novas listas.
8. DAS INSCRIÇÕES
8.1. O candidato deverá efetuar sua inscrição no Sistema de Seleção UAB, cujo link será
apresentado no endereço http://uab.ufabc.edu.br.
8.2. No ato da inscrição o candidato optará por um Polo de Apoio Presencial específico (item
2.1), onde realizará as atividades presenciais previstas no curso.
8.2.1. Inicialmente o candidato deverá criar o seu cadastro no Sistema de Seleção UAB
utilizando a opção “Cadastrar-se”. Para tal, deverá utilizar o CPF e um e-mail válido. Esse
cadastro é único e poderá ser utilizado para participar de qualquer processo seletivo realizado
através do mesmo sistema. Após efetuar o cadastro, o candidato poderá acessar o sistema
utilizando a opção ”Entrar”.
8.2.2. Uma vez registrado, o candidato deverá completar seu cadastro com os dados
solicitados, sendo vários deles obrigatórios. Esses dados poderão ser atualizados a qualquer
momento através da opção “Dados Pessoais”.
8.2.3. O candidato deverá também atualizar o seu currículo no Sistema, com as informações
que desejar utilizar para participar do(s) processo(s) seletivo(s), acessando a opção “Meu
Currículo”.
8.2.4. Os dados constantes na opção “Meu Currículo” deverão estar atualizados antes de
realizar a inscrição em qualquer processo seletivo.
8.2.5. As informações inseridas e pontuadas conforme Anexo I (consultar no final deste
Edital) deverão ser comprovadas no ato da pré-matrícula no polo, conforme itens 9.2.2, 11 e 12
deste Edital.
8.2.6. Para inscrever-se no processo seletivo o candidato deverá acessar a opção “Processos
Abertos” e selecionar o processo desejado.
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8.2.7. Após clicar em “Inscrever-se”, a inscrição estará registrada e não poderá mais ser
alterada.
8.3. É de total responsabilidade do candidato o correto preenchimento das informações no
sistema.
8.4. A Comissão do Processo Seletivo de Alunos para Ingresso em 2014 não se
responsabilizará por solicitação de inscrição, via internet, não efetivada por motivos de ordem
técnica, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros fatores
que impossibilitem a transferência dos dados ou a impressão de documentos.
8.5. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das condições
estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento.

8.6. O candidato poderá verificar sua inscrição no processo seletivo acessando o Sistema de
Seleção UAB, opção “Meus Processos”.
9. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
9.1. O Processo de Seleção dos alunos será realizado através de Prova de Análise de Currículo
de caráter eliminatório e classificatório de acordo com os critérios exigidos (consultar Anexo I
no final deste Edital). Serão atribuídos pontos conforme dados informados no sistema de
inscrição, item “Meus Processos”.
9.1.1. Somente poderão participar do processo seletivo os candidatos que atendam aos
requisitos especificados no Público Alvo deste Edital (item 1).
9.1.2. As inscrições que não atendem aos requisitos do item 1 deste Edital serão indeferidas.
9.2. Prova de Análise de Currículo
9.2.1. Os candidatos inscritos serão pontuados e classificados conforme Anexo I deste Edital,
em função dos seguintes critérios:
9.2.1.1. Formação acadêmica;
9.2.1.2. Experiência profissional;
9.2.1.3. Redação On-Line no ato da inscrição, tema:
Leia o Projeto Pedagógico do curso de Especialização em Ciência e Tecnologia
disponível no endereço:
http://uab.ufabc.edu.br/files/projeto_pedagogico_ciencia_e_tecnologia_2013_2014.pdf
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Apresente quais disciplinas você cursará para obter o certificado final e explique
porque você tem interesse em participar desse curso.
9.2.1.3.1. Orientamos que a redação seja redigida antes de acessar o Sistema.
9.2.2. A matrícula no curso estará sujeita à comprovação, por parte do candidato, da formação
e da experiência profissional declarados no ato da inscrição. Entende-se por documentos
comprobatórios, entre outros: diplomas, certificados, carteira de trabalho, declarações da
empresa ou escola.
9.2.3. Os documentos comprobatórios deverão ser apresentados no momento da pré-matrícula
no polo escolhido pelo candidato, conforme disposto no item 11 deste Edital.
9.3. Todo o processo de seleção, incluída a Prova de Análise de Currículo, será coordenado e
executado por Comissão Julgadora formada pelo Coordenador do Curso e por, no mínimo, três
Professores Doutores, indicados pelo Coordenador do Curso.
10. DO RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO
10.1. A classificação será feita com base na Pontuação Final individual dos candidatos, em
ordem decrescente.
10.2. Para efeito do cálculo da Pontuação Final dos candidatos serão totalizados os critérios
apresentados no item 9.2.1.
10.3. A lista dos classificados de acordo com o número de vagas, em cada polo, será divulgada
através do próprio Sistema utilizado no processo seletivo, cujo link estará disponível no endereço
http://uab.ufabc.edu.br.
10.4. A UFABC poderá publicar mais de uma chamada para pré-matrícula, a fim de preencher
todas as vagas disponíveis, de acordo com o cronograma descrito no item 7 deste Edital.
11. DA PRÉ-MATRÍCULA E MATRÍCULA
11.1. A pré-matrícula será feita pelo próprio candidato no ato da entrega de todos os
documentos comprobatórios indicados no item 11.5 no Polo de Apoio Presencial para o qual foi
convocado, onde estes documentos serão verificados pela primeira vez.
11.2. Em caso de impedimento do candidato efetuar sua pré-matrícula, esta poderá ser feita por
seu procurador munido de procuração pública ou por procuração particular com firma
reconhecida em cartório.
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11.3. Os documentos obrigatórios para a pré-matrícula deverão ser entregues em cópia
reprográfica autenticada em cartório ou cópia reprográfica simples acompanhada dos
documentos originais, para autenticação por parte do Polo de Apoio Presencial.
11.4. Documentos obrigatórios:
11.4.1. Carteira de Identidade: RG (não será aceita carteira de motorista em substituição ao
RG);
11.4.2. CPF;
11.4.3. Registro Civil (Certidão de Nascimento ou de Casamento);
11.4.4. Título de Eleitor e prova de quitação com a Justiça Eleitoral;
11.4.5. Prova de quitação com o Serviço Militar (para candidatos do sexo masculino, com idade
entre 18 e 55 anos);
11.4.6. Uma foto 3x4 atual, identificada no verso;
11.4.7. Diploma de Graduação emitido por Instituição de Ensino Superior reconhecida(s) pelo
Ministério da Educação. Caso o Diploma não esteja disponível, ele poderá ser substituído
temporariamente pelo protocolo oficial de solicitação do Diploma, acompanhado da Declaração
de Conclusão do Curso e da declaração abaixo, datada e assinada (modelo disponível no
endereço: http://uab.ufabc.edu.br):
“Eu, _____(nome completo)_______declaro estar ciente que a certidão/declaração
de conclusão do curso de graduação, por mim enviada para a inscrição no curso de
Especialização em Ciência e Tecnologia, deverá ser substituída pela cópia
autenticada do Diploma de Graduação. Estou ciente também que a UFABC só
emitirá o certificado de conclusão do referido curso de especialização, para os que
apresentaram o Diploma de Graduação antes do final do curso.”
11.4.8. Histórico Escolar da Graduação;
11.4.9. Demais documentos comprobatórios dos itens preenchidos no Sistema de Seleção
UAB e considerados para a classificação do candidato, conforme Anexo I: comprovação de
cursos realizados, experiência profissional etc;
11.4.10. Procuração pública ou procuração particular com firma reconhecida em cartório,
somente no caso em que o próprio candidato selecionado não puder comparecer ao Polo para
realizar sua pré-matrícula.
11.5. Qualquer declaração incorreta ou conflitante aos comprovantes apresentados, incluindo a
experiência profissional, implicará na não aceitação da matrícula.
11.6. Não será deferida a pré-matrícula com documentação incompleta.
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11.7. A matrícula será realizada pela Divisão Educacional da Pró-reitoria de Extensão da
Universidade Federal do ABC, ao verificar toda a documentação entregue pelo candidato no
Polo de Apoio Presencial. Se todos os documentos atenderem às exigências descritas, o aluno
estará matriculado, sem necessidade de se deslocar até Santo André - SP.

11.8. O candidato poderá verificar o resultado da análise da pré-matrícula no Sistema de
Seleção UAB, opção “Meus Processos”.
11.9. Uma vez que o candidato realizar pré-matrícula em um determinado polo, não será aceita
matrícula para o curso de Especialização em Ciência e Tecnologia em outro polo, mesmo que o
nome do candidato conste na lista de convocação.
12. DA DESCLASSIFICAÇÃO
Ao final de cada período de pré-matrícula (indicados no item 7), o candidato que não comparecer
ou não entregar a documentação obrigatória, nos termos deste Edital, será desclassificado e sua
vaga será preenchida pelo próximo classificado.
13. DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. É de inteira responsabilidade do candidato: acompanhar as publicações relativas a este
processo seletivo no endereço: http://uab.ufabc.edu.br, bem como as mensagens recebidas em
seu e-mail informado no ato da inscrição.
13.2. É fortemente recomendado que o candidato leia com atenção o Projeto Pedagógico do
curso, que tem um caráter multi e interdisciplinar e que apresenta premissas e condições que
serão utilizadas ao longo de todo o curso.
13.3. A UFABC se reserva o direito de proceder à conferência das informações prestadas pelo
candidato.
13.3.1. A constatação de falsidade das informações prestadas pelo candidato acarretará em sua
eliminação do Processo Seletivo, indeferimento ou cancelamento de matrícula, ou outros atos
administrativos que se fizerem necessários, além de sujeitá-lo às sanções legais cabíveis.
13.4. O desrespeito às normas que regem o Processo Seletivo implicará na desclassificação do
candidato e nas sanções legais cabíveis.

8

13.5. Toda menção a horário neste Edital e em outros documentos dele decorrentes terá como
referência o horário de Brasília.
13.6. Em nenhuma hipótese serão concedidas vistas às anotações da Comissão Julgadora.
13.7. Os casos omissos serão resolvidos em conjunto pela Pró-Reitoria de Extensão,
coordenação do curso e coordenação da UAB na UFABC.
13.8. Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.
14. CONTATOS
14.1. Pró-reitoria de Extensão, Universidade Aberta do Brasil na Universidade Federal do
ABC,- UAB/UFABC. E-mail: seletivo.ead@ufabc.edu.br. Endereços: rua Catequese, 242, Bairro
Jardim, Santo André - SP. CEP: 09090-400; Rua Abolição, s/n, Bairro Bangu, Santo André – SP.
CEP: 09210-180. Telefones: +55 11 4437-8589 ou 3356-7286.
Santo André, 07 de agosto de 2014.

Itana Stiubiener
Coordenadora do curso

Lucia Regina Horta Rodrigues Franco
Coordenadora do Projeto UAB-UFABC

Daniel Pansarelli
Pró-reitor de Extensão
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ANEXO I
TABELA DE VALORIZAÇÃO DO CURRÍCULO VITAE DOCUMENTADO
IMPORTANTE: todos os itens deverão ser comprovados no ato da pré-matrícula, conforme
itens 8.2.5, 9.2.2, 11 e 12 deste Edital.
Pontuação por
subitem analisado

Pontuação
máxima

Graduação

100 pontos por curso

200

Pós-Graduação (Especialização de pelo
menos 360 horas)

20 pontos por curso

40

Pós-Graduação (Mestrado)

30 pontos por curso

30

Pós-Graduação (Doutorado)

30 pontos por curso

30

Docência no Ensino Fundamental ou
Médio

20 pontos por ano de
experiência
10 pontos por ano de
experiência
5 pontos por ano de
experiência
5 pontos por ano de
experiência

Itens
Formação
acadêmica
(reconhecida
por órgãos
competentes)

Experiência
profissional

Subitens analisados

Docência no Ensino Superior
Docência na Educação de Jovens e Adultos
- EJA
Atividades de Gestão Escolar

Redação

Mínimo de 1500 e máximo de 3000
caracteres. A avaliação considerará a
Até 200 pontos
coerência e o uso correto da língua
portuguesa.
Máximo de pontos que um candidato pode obter:

Itens do Currículo Vitae

300
100
50
50

200
1000
Pontuação
máxima

Formação acadêmica (reconhecida por órgãos competentes)

300 pontos

Experiência profissional

500 pontos

Redação, tema: leia o Projeto Pedagógico do curso de Especialização em Ciência e
Tecnologia disponível no endereço:
http://uab.ufabc.edu.br/files/projeto_pedagogico_ciencia_e_tecnologia_2013_2014.pdf 200 pontos
Apresente quais disciplinas você cursará para obter o certificado final e explique
porque você tem interesse em participar desse curso.
1000
Máximo de pontos que um candidato pode obter:
pontos
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