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Edital n.º 1/2017 – NEI/CAp/UFRN 

 

 
Regulamenta o processo de seleção de estudantes para o ingresso no 

curso de lato sensu  na modalidade presencial em nível de 

Aperfeiçoamento em Artes Visuais na Educação Infantil, e dá outras 

providências. 

 
 

O Núcleo da Educação da Infância da Universidade Federal do Rio Grande do Norte torna público 

que se encontram abertas, no período de 19 de a 25 de abril de 2017, as inscrições para o processo 

seletivo com vistas a admissão de estudantes para Curso de Aperfeiçoamento em Artes Visuais na 

Educação Infantil, desenvolvido pelo Núcleo de Educação da Infância, de acordo com o número de 

vagas a seguir: 

 

DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS 

AMPLA DEMANDA UFRN/NEI* TOTAL 

30 15 45 

 

*Vagas reservadas para professores, bolsistas e auxiliares de creche do NEI/CAp/UFRN, conforme o 

artigo 72 resolução n.º 197/2013 – CONSEPE/UFRN.  

 

 

 1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1. Para concorrer às vagas do curso de pós-graduação lato sensu em nível de aperfeiçoamento, o(a) 

candidato(a) declara conhecer e aceitar tacitamente as regras reguladoras deste processo seletivo, 

bem como as demais normas didático-pedagógicas e administrativas do Núcleo de Educação da 

Infância da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 

1.2. As dúvidas quanto ao Processo Seletivo podem ser esclarecidas pelo e-mail: 

coordpesquisaextensaonei@gmail.com 

 

1.3. Início das aulas: previsão para maio de 2017 com aula inaugural, com participação obrigatória 

dos candidatos classificados, com data a ser divulgada no site: www.nei.ufrn.br 

 

1.4. Horário de funcionamento do curso: os componentes curriculares serão oferecidos na 

modalidade presencial, conforme cronograma a ser disponibilizado no site: www.nei.ufrn.br 

 

1.5. O curso terá duração 08 (oito) meses, incluindo elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) em forma de artigo científico, a ser publicado em formato digital após seleção prévia. O curso 

terá uma carga horária total de 180 horas, compreendendo atividades práticas e teóricas. 

 

1.5.1. As atividades do curso ocorrerão no Núcleo de Educação da Infância – Colégio de Aplicação 

do Centro de Educação da UFRN (Campus central/Natal) e em outros espaços, em decorrência das 

necessidades do curso. 

 

1.6. O NEI enquanto Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem 

como um de seus objetivos a formação inicial e continuada de estudantes de graduação da UFRN e 
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professores da rede pública, em parceria com o Centro de Educação, através dos programas de 

formação PROFORMAÇÃO e PROFOCO. 

 

1.6.1. O Programa de Formação Continuada de Profissionais do Magistério da Educação 

(PROFORMAÇÃO) compreende uma ação estruturante da UFRN no campo da formação docente, 

com vínculos explícitos com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) – 2010-2019, no que 

refere ao papel da Universidade na contribuição com a qualidade da Educação Básica, especialmente 

no que diz respeito à formação continuada de professores, essencial para a valorização do 

profissional do magistério e para a consequente melhoria do ensino básico público. 

 

1.6.2. Do ponto de vista institucional, este curso também se vincula ao Programa de Formação 

Continuada do Centro de Educação – PROFOCO, o qual contribui para a resposta institucional do 

Centro de Educação da UFRN na luta por uma educação de qualidade no Estado do Rio Grande do 

Norte e também da Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN, como parceira da Rede 

Nacional de Formação Continuada de Profissionais do Magistério da Educação Básica. 

 

 

 

2. DO PÚBLICO ALVO E ADIMISSIBILIDADE DA CANDIDATURA 
 

2.1. Constitui-se como público alvo para ingresso no Curso de Aperfeiçoamento em Artes Visuais na 

Educação Infantil: 

 

2.1.1. Professores de Educação Infantil da rede pública de ensino (municipal e estadual), portadores 

de diploma de graduação. 

 

2.1.2. Professores, bolsistas e auxiliares de creche do Núcleo de Educação da Infância da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 

2.1.3. Estudantes de Artes Visuais e Pedagogia da UFRN. 

 

2.2. O(a) candidato(a) interessado(a) em ingressar no curso, concorrendo às vagas para ampla 

demanda, deverá estar enquadrado em um dos seguintes requisitos abaixo descriminados: 

a) Professores da Educação Básica que atuam na Educação Infantil e estejam em efetivo exercício de 

sala de aula, que deverá ser comprovado mediante declaração expedida pela instituição a que se 

vincula. 

b) Estudantes de Artes Visuais e Pedagogia da UFRN que já tiverem cursado, no mínimo, 06 (seis) 

períodos completos, além do componente curricular Didática, disciplina obrigatória nos cursos de 

licenciatura da UFRN. Essas informações deverão ser comprovadas mediante apresentação do 

histórico escolar. 

 

2.3. Para concorrer às vagas destinadas exclusivamente para servidores do NEI/CAp/UFRN, o(a) 

candidato(a) deverá atender os seguintes requisitos: 

a) Desenvolver atividades de ensino no Núcleo de Educação da Infância da UFRN. 

b) Possuir disponibilidade para realizar as atividades propostas pelo curso, sem prejuízo as 

atividades profissionais, devidamente autorizadas pela chefia imediata. 

 

 

3. DAS INSCRIÇÕES: 

 

3.1. As inscrições ocorrerão exclusivamente na Coordenação de Pesquisa e Extensão do Núcleo de 

Educação da Infância, cujo endereço encontra-se em anexo, no período de 19/04/2017 até 

25/04/2017, respeitando o horário de funcionamento: 8h às 12h e 14h às 17h. 

 

3.1.1. Os candidatos assumem total responsabilidade pelas informações prestadas, sob pena de 

invalidar o processo de inscrição. 

 



3.2. Somente será admitida uma única inscrição por candidato(a) para este edital. 

 

3.3. Documentação necessária para inscrição: 

a) RG ou documento oficial com foto reconhecido em território nacional (original e xerox); 

b) CPF (original e xerox); 

c) Certificado de conclusão do curso de graduação ou histórico escolar para os alunos em últimos 

períodos do curso (original e xerox); 

d) Declaração de efetivo serviço em sala de aula de Educação Infantil para os professores da rede 

pública; 

e) Currículo Vitae resumido. 

f) Comprovação de vínculo com o Núcleo de Educação da Infância, no caso dos candidatos de 

demanda interna. 

 

 

4. DO PROCESSO SELETIVO: 

 

4.1. O processo seletivo será conduzido pela comissão examinadora instituída pela Coordenação de 

Pesquisa e Extensão do Núcleo de Educação da Infância da UFRN. 

 

4.2. A primeira fase do processo seletivo será constituída pela análise da documentação apresentada 

e confirmação da veracidade das informações. 

 

4.3. 20% das vagas para demanda de ampla concorrência serão destinadas aos estudantes dos cursos 

de Artes Visuais e Pedagogia da UFRN, que cumpram as condições citadas no item 2.1.3 deste 

Edital. 

 

4.4. 10% das vagas para demanda de ampla concorrência serão destinadas a professores da rede 

pública portadores de necessidades especiais, que cumpram as condições citadas no item 2.1.1 deste 

Edital. 

 

4.4. A segunda fase do processo seletivo será constituída pela análise de: 

a) Declarações de efetivo exercício na Educação Infantil para professores da rede pública; 

b) Histórico escolar no caso de alunos; 

c) Ordem de inscrição no caso da demanda interna. 

 

4.5. Critérios de desempate: 

 

4.5.1. Para professores da rede pública: 

a) Tempo de serviço na Educação Infantil; 

b) Idade; 

c) Adequação do certificado de graduação à natureza do curso de aperfeiçoamento. 

 

4.5.2. Para alunos: 

a) Adequação das disciplinas cursadas à natureza do curso de aperfeiçoamento. 

b) Análise do IRA; 

c) Disponibilidade de tempo nos horários do curso. 

 

4.5.3. Para servidores e bolsistas do Núcleo de Educação da Infância da UFRN: 

a) Ordem de inscrição no caso da demanda interna; 

b) Tempo de trabalho no NEI/CAp/UFRN. 

 

4.6. No caso de não preenchimento das vagas internas, o total de vagas será preenchido pela 

demanda externa, observando os critérios de classificação estabelecidos no item 4.5 deste Edital. 

 

 

5. DO RESULTADO: 

 



5.1. O resultado será divulgado no dia 27/04/2017, no site oficial do NEI (www.nei.ufrn.br). 

 

 

6. DOS RECURSOS: 

 

6.1. Da análise quanto ao indeferimento da inscrição e/ou do resultado caberá recurso, sem efeito 

suspensivo, a ser impetrado pelo(a) candidato(a), através do preenchimento de formulário 

disponibilizado no anexo deste edital a ser entregue na Coordenação de Pesquisa e Extensão do 

Núcleo de Educação da Infância da UFRN, que será apreciado pelas comissões examinadoras 

instituídas na forma deste Edital. 

 

6.2. O(a) candidato(a) deverá preencher completamente todos os campos exigidos no formulário do 

recurso, indicando os itens do edital objetos de impugnação, apresentando argumentos que 

fundamentem a nulidade dos atos da comissão examinadora. 

 

6.3. Os recursos sem devida identificação não serão analisados pela comissão. 

 

6.4. Não será aceita documentação adicional para fundamentação do recurso. 

 

6.5. O prazo para impetrar o recurso é de 24 horas após a divulgação do resultado. 

 

6.6. Os resultados dos recursos interpostos serão publicados no prazo de até 3 dias úteis contados a 

partir do 1º dia útil subseqüente ao término do prazo para interposição dos mesmos. 

 

6.7. Das decisões proferidas por análise recursal pela comissão examinadora, não caberá pedido de 

reconsideração, possuindo caráter definitivo. 

 

 

7. DAS MATRÍCULAS: 
 

7.1. O(a) candidato(a) classificado(a) dentro das vagas disponíveis deverá se matricular conforme 

instruções divulgadas neste Edital entre o período de 02 a 05 de maio de 2017. 

 

7.2. A matrícula será efetivada mediante a presença do candidato na Coordenação de Pesquisa e 

Extensão do Núcleo de Educação da Infância e deverá respeitar o horário de funcionamento da 

instituição. 

 

7.3. O(a) candidato(a) classificado(a) que não efetuar a matrícula dentro do prazo estabelecido no 

item 7.1, perderá sua vaga, sendo substituído pelo próximo na ordem de classificação, de acordo 

com os critérios estabelecidos no item 4.5 deste Edital. 

 

7.3.1. Caso haja desistência e seja necessário convocar outro(a) candidato(a) pela ordem de 

classificação, a lista de selecionados será divulgada depois do término das matrículas no site oficial 

da instituição. 

 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 

8.1. A inexatidão das declarações, irregularidades de documentos ou outras constatadas no decorrer 

do processo, ou posteriormente, eliminarão o(a) candidato(a), anulando-se todos os atos decorrentes 

de sua inscrição. 

 

8.2. É de inteira e exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a) acompanhar todos os atos e 

informações relacionados ao presente processo de seleção junto às instâncias competentes. 
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8.3. Todos os avisos, termos aditivos e/ou atos administrativos complementares referentes ao 

presente processo seletivo, deverão ser publicizados na página eletrônica do NEI/CAp/UFRN 

(www.nei.ufrn.br). 

 

8.4. As despesas com a participação no curso correrão por conta do(a) candidato(a), que não terá 

direito a alojamento, alimentação, transporte e/ou despesas com impressão de textos e/ou 

ressarcimento de despesas por parte da UFRN. 

 

8.5. O Curso de Aperfeiçoamento em Artes Visuais na Educação Infantil ocorrerá quinzenalmente 

nas sextas-feiras das 18h às 21h e aos sábados, das 08h às 12h e 14h às 17h. 

 

 

Núcleo de Educação da Infância – Colégio de Aplicação da UFRN, em Natal/RN, 06 de abril de 

2017. 

 

 

 

 

(A) PROFA. MARCIA MARIA GURGEL RIBEIRO 
Diretora do Centro de Educação da UFRN 

 

 

(A) PROFA. GILVÂNIA MAURÍCIO DIAS DE PONTES 

Coordenadora do Curso de Aperfeiçoamento em Artes Visuais na Educação Infantil 

 

 

(A) PROFA. EDNA MARIA DA SILVA 

Coordenadora de Pesquisa e Extensão do NEI e Coordenadora Adjunta do Curso de 

Aperfeiçoamento em Artes Visuais na Educação Infantil 
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ANEXO I 

 

 

Núcleo de Educação da Infância - CAp/UFRN 

Campus Universitário - Lagoa Nova 

CEP: 59072-970 / Cx.P.: 1524, Natal - RN 

 

Contato: 

(84) 3342.2279 

Opção 5 

 

www.nei.ufrn.br 

coordpesquisaextensaonei@gmail.com 
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ANEXO II 

 

 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 

____________, ___ de ___________ de 2017. 

 

À Comissão de seleção do Curso de Aperfeiçoamento em Artes Visuais na Educação 

Infantil, 

 

Núcleo de Educação da Infância – Colégio de Aplicação da UFRN. 

 

Ref: Recurso Administrativo – Seleção para Curso de Aperfeiçoamento em Artes Visuais 

na Educação Infantil, Edital nº 01/2017. 

(    ) Inscrições. 

(    ) Critérios de análise. 

(    ) Resultado Geral – classificação. 

 

Prezados Senhores, 

Eu, ____________________________________________________, candidato(a) à 

vaga para o Curso de Aperfeiçoamento em Artes Visuais na Educação Infantil, venho 

através deste interpor o recurso: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

 

Atenciosamente, 

 

_______________________________ 

(assinatura candidato) 


