
 
  

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PPG 

COORDENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO – CPG 

 

EDITAL N°12/2014-PPG/UEMA 

 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO À DISTÂNCIA 

SECAD/UAB/CAPES 

 

                 A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual do 

Maranhão (PPG/UEMA) torna público, para o conhecimento dos interessados, que no período 

de 29 de abril a 26 de maio de 2014, estarão abertas as inscrições para CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO, aprovado pela Resolução Nº 

866/2014-CONSUN/UEMA.  

 

1. Nome do Curso 

     Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação do Campo. 

 

2. Clientela 

Portadores de Diploma de Nível Superior que exercem atividades em Educação do Campo. 

É direcionado à área de exercício profissional, tanto do docente quanto de profissionais da 

educação que estejam inseridos no mercado de trabalho na perspectiva da educação 

continuada. 

3. Estrutura do Curso 

     O Curso de Especialização em Educação do Campo constará de uma carga horária total 

de 420 (quatrocentos e vinte horas) horas e será desenvolvido de forma bimodal e modular, 

portanto, compreendendo duas fases: uma presencial e outra a distância, constando de seis 

módulos e trabalho de conclusão de curso de acordo com a resolução Nº 866/2014 

CONSUN/UEMA.  



 
  

 

 

MÓDULOS CH 

Módulo 1 - Conceitual EAD e Ferramenta Moodle 20h 

Módulo 2 – Educação do Campo 
 

120h 

Módulo 3 – Práticas Pedagógicas em Educação do Campo 120h 

Módulo 4 – Marcos Normativos e Gestão Democrática da 

Educação do Campo 
120h 

Módulo 5 – Transformando a realidade: Projeto Integrado e 

Participativo 
20h 

Módulo 6 (Presencial) 20h 

TOTAL 420h 

 

4. Duração e Funcionamento do Curso 

O Curso terá uma duração de 18 (dezoito) meses, incluindo cumprimento de 

créditos e elaboração de monografia. Para o desenvolvimento dos conteúdos serão 

organizados, dentre outros, os seguintes recursos didáticos: 

a) Textos impressos de apoio ao estudo, por disciplina; 

b) Ambiente virtual de aprendizagem (AVA) para comunicação entre os sujeitos e a 

disponibilização de textos complementares; 

c) Encontros presenciais, previamente agendados pela coordenação do curso, podendo 

ocorrer nos finais de semana; 

d) Sistema de acompanhamento (tutoria). 

 

5. Vagas 

Serão ofertadas 95 vagas em 7 (sete) polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB), 

sendo estas vagas distribuídas conforme quadro abaixo, a serem preenchidas, 

preferencialmente, por servidor/professor da rede pública de ensino. A tabela a seguir 

apresenta o número de vagas disponíveis:  



 
  

 

N. Município Vagas 

1 CAROLINA 10 

2 CODÓ 15 

3 CAXIAS 20 

4 FORTALEZA DOS NOGUEIRAS 15 

5 SANTA INÊS 20 

6 SÃO JOÃO DOS PATOS 15 

7 SÃO LUÍS 10 

TOTAL 95 

 

Parágrafo único. Caberá a Comissão de Seleção (equipe formada pela Coordenação de 

Escolaridade e presedida pela Coordenação Geral do Núcleo de Tecnologias para Educação – 

Uemanet) proceder à redistribuição de vagas por pólos em caso de existir excedente de 

candidatos aprovados em um pólo e vagas não preenchidas em outro, seja pelo baixo número 

de inscrições seja pelo baixo número de aprovações. Tal mecanismo visa aproveitar os 

recursos públicos destinados ao Programa, evitando vagas ociosas, existindo candidatos aptos 

ao ingresso no curso. 

6.  Inscrição 

O candidato deve inscrever-se através da página www.uemanet.uema.br, preenchendo o 

formulário de inscrição no período de 08:00h de 29/04/2014 às 18:00h de 29/05/2014.  

 

6.1 O candidato deverá entregar até o dia 29/05/2014, no Polo da Universidade Aberta do 

Brasil-UAB, onde o curso será ofertado e em que pretende se matricular, a documentação 

constante do item 7. desde edital. Dados sobre cada um dos pólos encontram-se no anexo I 

deste edital.  

 

6.2 Além da documentação constante do item 7 desde edital, o candidato deve entregar no 

Polo UAB, no qual pretende se matricular, um currículo simplificado que justifique o 

interesse pela especialização.  
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7. Documentação Necessária para a inscrição 

 Formulário de Inscrição on-line (disponível na página www.uemanet.uema.br); 

  Cópia autenticada do diploma de graduação ou documento equivalente; 

  Cópia autenticada do histórico escolar; 

 Cópia autenticada da Carteira de Identidade; 

  Cópia autenticada do CPF; 

 Cópia dos documentos comprobatórios das informações constantes no currículo e do 

exercício da função pública se for o caso; 

 Comprovante de residência; 

  01 (uma) fotografia 3x4 recente. 

 

Parágrafo único. A Comissão de Seleção indeferirá a inscrição do candidato cuja 

documentação estiver incompleta ou não atender estritamente ao solicitado neste Edital. 

 

8. Seleção 

    A seleção será realizada, por meio da análise do Curriculum Vitae comprovado, pela 

Comissão de Seleção de candidatos ao provimento de vaga no Curso de Especialização em 

Educação do Campo na modalidade aberta e a distância, observando o especificado neste 

edital.  

 

8.1 A divulgação do resultado ocorrerá no dia 28 de maio de 2014 na página 

www.uemanet.uema.br . 
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9. Calendário 

 

EVENTOS DATAS 

 Inscrição 29 de abril a 26 de maio de 2014 

 Entrega da documentação no pólo 29 de abril a 26 de maio de 2014 

 Seleção 29 de abril a 26 de maio de 2014 

 Divulgação 28 de maio de 2014 

 Recurso 29 e 30 de maio de 2014 

 Matrícula 02 a 06 de junho de 2014 

 Previsão de Aula Inaugural 13 de junho de 2014 

 

10. Taxas de Pagamento 

 

Não serão cobradas taxas de inscrição, nem parcelas mensais durante a realização do 

curso. 

       

11. Certificado 

 

      Será conferido o certificado de conclusão do curso ao aluno que concluir a carga 

horária correspondente às exigências da estrutura curricular do curso e apresentar a 

aprovação nas disciplinas, com nota mínima de 7,0 (sete). Além disso, deverá obter 

aprovação no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), bem como satisfazer as Normas da 

Pós- Graduação Lato Sensu, conforme Resolução N°01/2007-CNE/CES e Resolução n° 

909/2009-CEPE/UEMA. 

 

 

 

 

 



 
  

 

12.  Casos Omissos 

      Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós - Graduação - PPG.                                                

 

 

 

 

 

São Luís, 26 de abril de 2014. 

 

 

Prof. Dr. Porfírio Candanedo Guerra 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto: 

Prof. José Augusto Silva Oliveira 

Reitor 

 

 

 


