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TURMA 2010
Dispõe sobre o exame de seleção para o Curso de Aperfeiçoamento em Ensino de
Ciências realizado no Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ, mediante a aplicação de
prova escrita.
Estão habilitadas a participar da seleção pessoas que possuam graduação em
pedagogia ou qualquer área de conhecimento, com licenciatura plena, em instituições de
nível superior (IES) reconhecidas pelo MEC, e/ou estudantes de graduação de último
período que apresentem declaração da instituição de ensino comprovando a matrícula no
último período e informando a data da provável conclusão do curso.

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1- O processo de seleção regido por este edital obedecerá ao cronograma
apresentado no ANEXO I.
1.2-

O processo de seleção constará de uma única prova escrita.

1.3-

Integram este edital os seguintes anexos:

a)

ANEXO I - Cronograma

b)

ANEXO II - Quadro de prova/ critérios/ pontuação

2 - PÚBLICO ALVO
Licenciados em qualquer área do conhecimento;
Graduados em Pedagogia, Sociologia ou Filosofia;
Estudantes do último período de um dos cursos de graduação supracitados.

3 - VAGAS OFERECIDAS
Serão oferecidas 60 (sessenta) vagas.
3.1 - Todos os candidatos serão submetidos a processo seletivo único.
3.2 - A Coordenação do Curso reserva-se o direito de não preencher o total de vagas
oferecido, de acordo com o disposto no item 5.4 - Aprovação.
4 - DA INSCRIÇÃO NO EXAME
As inscrições serão realizadas no dia do exame de seleção, 26 de setembro ou 03 de
outubro de 2009, das 8h às 9h, impreterivelmente, conforme ANEXO I.
Local para as inscrições: dependências da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
campus Ilha do Fundão, Rio de Janeiro, RJ - Prédio do Centro de Ciências da Saúde –
CCS, à rua Rodolpho Paulo Rocco, 400 (em frente ao Hospital Universitário da UFRJ),
auditório Leopoldo de Meis, situado no Centro de Convivência, Térreo. Cep: 20941-590;
Telefone: (21)2260-9874.
∗Antes de inscrever-se, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os
requisitos exigidos neste Edital.
4.1 - Documentos necessários para inscrição que deverão ser trazidos no dia do
exame seletivo:
a) Cópia da Carteira de Identidade (ou de documento oficial de identificação).
b) Original e cópia frente e verso do Diploma de Graduação (ou do certificado de
conclusão) ou Declaração oficial de data prevista para conclusão do curso de
graduação, emitidos, em ambos os casos, pela Instituição de Ensino Superior
responsável pelo Curso de Graduação.
c) Comprovante da taxa de inscrição no valor único de R$ 25,00 (vinte cinco reais).
O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição em qualquer agência
do Banco do Brasil, efetuando um depósito bancário em nome de Denise Lannes ou
Débora Foguel - agência 3652-8; conta corrente 15184-X, apresentando o original
do recibo de depósito no ato de inscrição.
d) Uma (01) foto 3x4 do(a) candidato(a) recente.

Não serão aceitos depósitos, transferências bancárias de computador, DOC ou
outros meios de pagamento diferentes do boleto bancário de que trata o subitem anterior.
4.2 - A inscrição do candidato implica o conhecimento e a tácita aceitação das
normas e condições estabelecidas neste Edital, das instruções específicas da seleção da qual
o candidato não poderá alegar desconhecimento.

5 – SOBRE O CURSO
O Curso de Aperfeiçoamento em Ensino de Ciências e Biologia pretende estimular
a pesquisa, possibilitar o acesso ao conhecimento científico atualizado e às discussões
didático-pedagógicas fundamentais à prática docente.
5.1 - Duração: Início em março e término em dezembro, do ano de 2010.
Total de 250 horas/aula, divididas em seis (06) Blocos Temáticos presenciais (220
horas/aula) e uma (01) disciplina a distância (30 horas/aula) a ser cumprida no âmbito da
Fundação Cecierj, Diretoria de Extensão, Área de Educação em Ciências.
5.2 - Horário:
a)
Blocos Temáticos presenciais - quintas e sextas-feiras, das 14 às 17 horas,
durante o período do curso.
b)
Disciplina a distância - períodos de junho a agosto ou de setembro a
novembro do ano letivo.
5.3 - Freqüência mínima: 75% do total de horas/aula.
5.4 - Aprovação:
a)
Blocos Temáticos presenciais: A aprovação se dará por Bloco, com conceito
mínimo “Bom”, em processo de avaliação formativa. O cursista poderá ser reprovado em
apenas um (01) Bloco, ficando em processo de dependência. O cumprimento da
dependência se dará no ano posterior (2011), em qualquer Bloco com temática distinta dos
Blocos em que foi aprovado (exceção para o Bloco de Prática Docente que deverá ser
cumprido obrigatoriamente).
b)
Disciplina a distância – Aprovação por processo de avaliação formativa.
Cumprimento obrigatório no ano de 2010.
A aprovação no Curso de Aperfeiçoamento ficará condicionada ao cumprimento e
aprovação em seis Blocos Temáticos presenciais e uma disciplina a distância, totalizando
250 horas/aula.
∗ O Curso de Aperfeiçoamento em Ensino de Ciências é pré-requisito para o Curso
de Pós-Graduação lato sensu - Especialização em Ensino de Ciências e Biologia, mas não
pressupõe admissão automática no mesmo.

6

- DO EXAME DE SELEÇÃO

6.1- O exame de seleção constará de uma única prova escrita, com duração de duas
(02) horas.
6.2 - O Exame de seleção poderá será realizado no dia 26 de setembro ou no dia 03
de outubro, a escolha do candidato.
Horário: das 10h às 12h, impreterivelmente, em um dos dois dias determinados
para tal (subitem 6.2 e ANEXO I).
∗ A inscrição para o exame de seleção se dará no dia escolhido para sua realização
no horário determinado no item 4 “DA INSCRIÇÃO NO EXAME”.
7 - DA PROVA ESCRITA
7.1 - A prova escrita é eliminatória e classificatória, valendo de 0 a 100 pontos e
será composta por questões de cultura geral, de caráter objetivo e subjetivo. Não havendo
bibliografia específica.
7.2 - Na correção da prova escrita será atribuída nota 0 (zero) à questão que tiver
emenda ou rasura.
7.3 - A prova escrita destina-se a avaliar o conhecimento do candidato, assim como
sua capacidade de expor assuntos, considerando os critérios de coerência e coesão, bem
como objetividade, clareza, correção da linguagem e riqueza de vocabulário.
8.- CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA.
8.1 - A prova escrita será realizada na data e horário previstos, conforme
cronograma.
8.2 - O candidato deverá comparecer ao local da prova devidamente trajado, com
antecedência mínima de meia hora do horário determinado para o seu início,
munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta e documentos exigidos no
item 4 - DA INSCRIÇÃO NO EXAME.
8.3 - Não será admitido o uso de boné, boina, chapéu, gorro ou lenço no recinto da
prova.
9 - CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO DO CANDIDATO:
a)

Entrega de toda documentação exigida para inscrição na seleção;

b)
Será considerado aprovado o candidato que obtiver pontuação mínima igual
a 60 (sessenta).

c)
O candidato poderá ser aprovado, mas não selecionado. Os candidatos serão
selecionados em ordem decrescente do somatório dos pontos até completar as 60
vagas oferecidas;
d)
Em caso de empate na pontuação final, a classificação dos candidatos será
decidida com base nos seguintes critérios, em ordem decrescente de prevalência:
•

o candidato com maior pontuação nas questões objetivas;

•

o candidato com maior pontuação nas questões subjetivas;

•

o candidato com maior tempo de formado;

•

o candidato mais idoso.

e)
A classificação final dos candidatos será divulgada em ordem decrescente da
pontuação final obtida. Os candidatos serão identificados pelo número de inscrição
com a devida pontuação ao lado. Nos casos de empate da pontuação final, as
pontuações referentes às questões objetivas e subjetivas serão discriminadas.
f)
O resultado será divulgado no dia 16 de novembro de 2009, a partir das 12h,
no site www.emformacao.bioqmed.ufrj.br e na Universidade Federal do Rio de
Janeiro, campus Ilha do Fundão – Prédio do Centro de Ciências da Saúde (CCS) –
Bloco B, em quadro de avisos ao lado da sala 39, térreo.
g)
A classificação final e as pontuações não serão divulgadas por telefone e/ou
por mensagem eletrônica (e-mail);
10 - DA MATRÍCULA
Terão direito à matrícula, os candidatos aprovados e selecionados respeitados os
critérios e limites de vagas estabelecidos pelo Curso.
Documentos Exigidos no ato da matrícula:
a) 01 (uma) foto 3x4 do(a) candidato(a), recente;
b) Original e cópia do CPF;
c) Original e cópia do Certificado de Alistamento Militar;
d) Original e cópia do Título de Eleitor;
e) Comprovante de pagamento da taxa única de material, no valor de R$ 50,00
(cinqüenta reais), a ser paga em qualquer agência do Banco do Brasil em nome de Denise
Lannes ou Débora Foguel - agência 3652-8; conta corrente 15184-X.
Observações
Candidatos estrangeiros deverão apresentar adicionalmente:
•
cópia do diploma de graduação plena, com revalidação pelos órgãos
competentes e histórico escolar completo com vistos consulares brasileiros;
•

cópia do passaporte válido com visto de entrada no Brasil, se cabível.

ANEXO I
CRONOGRAMA
ATIVIDADES

DATAS e HORÁRIOS

PERÍODO DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO

26/09 ou 03/10
das 8h às 9h

EXAME DE SELEÇÃO - PROVA ESCRITA

26/09 ou 03/10
das 10h às 12h

PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

16/11
a partir das 12h

MATRÍCULA DOS CLASSIFICADOS

de 24/11 a 26/11
das 10h às 16h

ANEXO II.
QUADRO DA PROVA ESCRITA /CRITÉRIOS / PONTUAÇÃO

CRITÉRIOS

PONTUAÇÃO

QUESTÕES OBJETIVAS

Total 50 pontos

OBJETIVIDADE

15

COERÊNCIA E COESÃO

15

CLAREZA E CORREÇÃO DA LINGUAGEM

10

RIQUEZA DE VOCABULÁRIO

10

QUESTÕES SUBJETIVAS

Total 50 pontos

COERÊNCIA E COESÃO

20

CLAREZA E CORREÇÃO DA LINGUAGEM

10

RIQUEZA DE VOCABULÁRIO

20

TOTAL

100 pontos

