ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO FINANCEIRA ESCOLAR E EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA
EDITAL 02/2017

PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO
EM EDUCAÇÃO FINANCEIRA ESCOLAR E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA PARA
O ANO DE 2017

A Coordenação da Especialização em Educação financeira Escolar e Educação
Matemática da Universidade Federal de Juiz de Fora torna público o presente edital
regulamentando o Processo Seletivo para admissão no primeiro semestre letivo de 2017, com
a finalidade de preencher as vagas remanescentes do edital 01/2017.

1. DAS INSCRIÇÕES
1.1. As inscrições serão realizadas no dia 05 de abril de 2017, das 18h às 19h, no
anfiteatro de Instituto de Ciências Exatas/ICE no Campus Universitário da UFJF.
1.2. Não haverá taxa de inscrição nem mensalidades no Curso, sendo gratuito para os
aprovados no processo seletivo.
1.3. Os candidatos ao processo seletivo deverão ser professores que ensinam matemática
no Ensino Fundamental e Médio nas escolas públicas e privadas da cidade de Juiz de
Fora.

2. DO NÚMERO DE VAGAS
2.1.

Serão oferecidas até 19 (dezenove) vagas para admissão no Curso de Especialização
no primeiro semestre de 2017.
2.2. O número de vagas referido no item 2.1 é o limite máximo ofertado pelo Curso para o
ano de 2017, não se configurando, assim, como de preenchimento obrigatório.
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3. DO PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo para admissão no curso de Especialização em Educação financeira
Escolar e Educação Matemática será realizado em uma única fase determinada por uma prova
dissertativa, de caráter eliminatório, versando sobre um tema de Educação Financeira e/ou
Educação Matemática, no dia 05 de abril de 2017, das 19 às 21 h. A dissertação terá valor
máximo de 100 (cem) pontos e duração de duas horas. Para ser aprovado, o candidato deverá
obter, no mínimo, 60 (sessenta) pontos na dissertação. A ficha de avaliação da dissertação é
apresentada no Anexo 1.
Serão selecionados os candidatos que obtiverem as maiores notas finais até o limite do
número de vagas estabelecido nos itens 2.1 e 2.2 deste edital.
Caso o número de aprovados exceda o número de vagas disponíveis, por empate na
pontuação dos candidatos, o desempate será obtido a partir de uma arguição oral dos
candidatos, por membros da Comissão examinadora e por critérios estabelecidos por ela.
4. DA COMISSÃO EXAMINADORA
A Comissão Examinadora do Processo Seletivo será constituída por membros do corpo
docente do Curso.

5.

DO CALENDÁRIO
Atividade

Data

Inscrição

05/04/2017

Prova Escrita

05/04/2017

Divulgação nominal dos
candidatos aprovados.

06/04/2017

Recursos

07/04/2017

Resultado dos recursos

10/04/2017

Resultado final

11/04/2017

Início das aulas

12/04/2017

Local
Anfiteatro do ICE Instituto de Ciências
Exatas, de 18h às 19h
Anfiteatro do ICE - Instituto de Ciências
Exatas, de 19h às 21 h.
Site da especialização
http://www.ufjf.br/especializacaoedumat/
Secretaria do PPG em Educação Matemática
no Departamento de Matemática, das 14h às
16 h.
Site da especialização
http://www.ufjf.br/especializacaoedumat/
Site da especialização
http://www.ufjf.br/especializacaoedumat/
Das 18h às 22h
Departamento de Matemática - Sala M1

2

5.1.

A divulgação das notas de todas as provas e das listas dos aprovados no Processo
Seletivo poderá ser antecipada das datas apresentadas no cronograma acima por decisão
da Comissão Examinadora.
5.2. Para a solicitação de recurso o candidato deve preencher e assinar um formulário
disponibilizado no site do Curso, podendo ser enviado para o e-mail da coordenação:
mestrado.edumat@ ufjf.edu.br.
5.3. O resultado dos recursos será informado no site e ficarão disponíveis por escrito para
ser retirado pelo candidato na secretaria do Curso de Mestrado Profissional em Educação
Matemática até o final do processo seletivo.

6.

DA MATRÍCULA

Os candidatos aprovados no processo de seleção deverão apresentar até o dia 12 de abril de
2017 os documentos abaixo discriminados:
(a) Cópia autenticada de diploma ou certificado de conclusão de Curso de Graduação
reconhecido pelo MEC em Licenciatura em Matemática ou Pedagogia.
(b) Cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação.
(c) Cópia do CPF, RG, título de eleitor e comprovante de que o candidato está em dia
com suas obrigações eleitorais e, para os candidatos do sexo masculino, com suas
obrigações militares.
(d) Cópia da Certidão de Nascimento ou Certidão de casamento.
(e) Uma foto 3 x 4 recente.
7.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 A inscrição no processo seletivo implicará na aceitação plena, pelo candidato, das
normas presentes neste edital.
7.2 Será excluído do processo seletivo o candidato que, ativa ou passivamente, for
flagrado praticando qualquer tipo de fraude, ato de indisciplina ou de improbidade
durante a realização de qualquer uma das fases do processo de seleção.
7.3 Os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão resolvidos pela
Comissão Examinadora.

O presente edital e todas as informações sobre o Curso estão disponibilizados no site
http://www.ufjf.br/especializacaoedumat/. O contato do candidato para tirar dúvidas sobre o
Curso poderá ser feita pelo e-mail: xamcoelho@terra.com.br .
Juiz de Fora, 29 de março de 2017

Prof. Dr. Amarildo Melchiades da Silva
Coordenador
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Anexo 1 – Ficha de Avaliação da Dissertação

Os critérios de avaliação da Dissertação serão os seguintes:

Critérios
Pertinência ao tema proposto
Coerência, fluência e encadeamento das ideias;
Capacidade de argumentação;
Correção linguística, pontuação, ortografia e acentuação.

Pontuação (até)
20,0 (vinte)
30,0 (trinta)
30,0 (trinta)
20,0 (vinte)
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