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SELEÇÃO PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO E PLANEJAMENTO DA 

EDUCAÇÃO 

 

A DIREÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO 
TOCANTINS/CAMETÁ DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, no uso das 
atribuições que lhe conferem a Portaria nº 1.960/2017, Reitoria/UFPA, torna pública a 
abertura de inscrições para a seleção do Curso de Especialização em Gestão e 
Planejamento da Educação, no período de 02 a 16 de Abril de 2018, conforme 
Resolução nº 5.007, de 20 de fevereiro de 2018, do Conselho Superior de Ensino, 
Pesquisa e Extensão – CONSEPE.  
 
1 – OBJETIVOS:  

 
1.1 OBJETIVO GERAL 

 
- Possibilitar espaço para intervenção na realidade e reflexão sobre as práticas de 
gestão educacional por meio do estudo da temática da organização dos sistemas de 
ensino e unidades educativas (escolas), compreendendo o planejamento nas suas 
diferentes abrangências como instrumento fundamental para pensar o processo 
pedagógico e administrativo que supõe a existência de um objeto de trabalho - a 
educação – cuja forma, conteúdo e método de formação do ser humano sempre 
refletirá na qualidade dessa formação. 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Oportunizar reflexão sobre os processos de gestão que historicamente reflete um 
sistema hierárquico no âmbito da sociedade de classes, instrumentalizando ao 
processo democrático de gestão. 
- Oferecer subsídios para que os profissionais da educação que já atuam em 
diferentes espaços educacionais ou que desejam atuar em cargos de administração e 
coordenação pedagógica para que possam redefinir suas posturas a partir de novas 
concepções sobre a importância de sua atuação político-administrativa de sistemas, 
escolas públicas e espaços educativos. 
- Possibilitar aos profissionais de funções técnicos-administrativos e docentes um 
repensar sobre os mecanismos de gestão coletiva, subsidiando-os para 
encaminhamento de elaboração de Projetos Pedagógicos e de Planos de 



Desenvolvimento das Escolas de forma consistente bem como de eleições diretas para 
escolha de dirigentes de modo a ampliar os espaços públicos por meio da participação 
da sociedade civil nos rumos de uma educação democrática e cidadã. 
- Contribuir com a (re)definição do processo de gestão educacional e escolar, 
oportunizando a ampliação de conhecimentos, a revisão de conceitos sobre a 
organização das instituições e do espaço público por meio da proposta participativa de 
gestão. 

 
 

2 - PÚBLICO ALVO:  
 
O curso será destinado aos egressos de cursos de graduação em nível superior; 
professores das Redes de Ensino Estadual e Municipal, gestores e coordenadores 
pedagógicos com graduação em nível superior (ambos reconhecidos pelo MEC). 
 
3 – MODALIDADE E TURNO DE OFERTAS:  
 
CURSO: INTENSIVO (Intervalar) 
TURNO: Integral/ Início: 02 de julho de 2018.  
Carga Horária Total do Curso: 405 horas. 
 

4 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CURSO 

MÓDULO COMPONENTES 
CURRICULARES 

PROFESSOR (A) CH 

 
 
 
 
 
 
 
I 

Estado, Trabalho e 
Organização da 
Educação: 
Configurações do 
papel do Estado 
nas políticas 
públicas. 

EGÍDIO MARTINS 45h 

Gestão 
Educacional: 
Princípios 
fundamentais 

ODETE DA CRUZ 
MENDES 

45h 

Ateliê de Pesquisa 
em educação I 

JOSÉ VALDINEI 
ALBUQUERQUE DE 
MIRANDA E 
GHISLAINE DIAS 
DA COSTA 

30h 

 
 
 
 
 
 
 
II 

Reforma do Estado 
e da educação no 
Brasil: As 
tendências atuais 
de gestão 

FRED JUNIOR 
COSTA ALFAIA 

45h 

Planejamento 
Educacional no 
Brasil: Da tradição 
tecnocrática ao 

ERALDO SOUSA DO 
CARMO 

45h 



planejamento 
dialógico 

Ateliê de Pesquisa 
em educação II 

JOSÉ VALDINEI 
ALBUQUERQUE DE 
MIRANDA E 
GHISLAINE DIAS 
DA COSTA 

30h 

 
 
 
 
 
 
 
 
III 

Gestão democrática 
da educação: 
Pressupostos e 
papel dos órgãos 
colegiados na 
democratização da 
gestão 

JOÃO BATISTA DO 
CARMO SILVA 

45h 

Tecnologias Digitais 
na educação 

MARIA SUELI 
CORRÊA DOS 
PRAZERES 

45 

O planejamento 
participativo e o 
Projeto Político 
Pedagógico da 
escola: conceito, 
concepção e 
elaboração 

JOSÉ DOMINGOS 
FERNANDES BARRA 

30 

Monografia Todos os docentes 45h 

 

5 - INSCRIÇÕES:  

5.1- Número de Vagas: 

Serão ofertadas 40 vagas para uma única turma que funcionará nas dependências do 

CUNTINS/Cametá.  

  

5.2 - Pré-Requisitos para a Inscrição  

a) portadores de diploma de curso de graduação ou declaração de proximidade para a 

conclusão do curso (curso reconhecido pelo MEC) que atuem ou não na área 

educacional. 

 

5.3 - Período e Horário de Inscrição 

Data: 02 a 16/04/2018 

Horário: 00:01 do dia 02/04 até 23:59 do dia 16/04/2018.  

No link: https://sigaa.ufpa.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=L&aba=p-

lato 

 

5.4 - No formulário de inscrição on-line, é necessário anexar os seguintes documentos 

digitalizados, em formato PDF: 

a) Projeto de pesquisa; 



b) Documento de identidade; 

c) CPF; 

d) Cópia do diploma de curso de graduação ou declaração de proximidade para a 

conclusão do curso (curso reconhecido pelo MEC);; 

e) Curriculum Lattes (caso ainda não tenha, deve cadastrar no 

site http://lattes.cnpq.br/); 

 

Observações:  

a) Estarão aptos a participar do Processo Seletivo somente aqueles candidatos que, no 

ato da inscrição, apresentarem toda a documentação conforme item 4.5 do presente 

edital. 

 

5.5- Deferimento das Inscrições: 

O resultado do deferimento das inscrições será divulgado no dia 23/04/2018, nos 

quadros de aviso do CUNTINS/Cametá e na Faculdade de Educação. 

 

6. SELEÇÃO 

A seleção compreenderá duas etapas de caráter eliminatório: 

6.1 - Primeira Etapa (eliminatória): 

a) Análise do Projeto de Pesquisa do candidato e Curriculum Lattes; 

6.1.1 - Divulgação do Resultado da 1ª Etapa: 07 de Maio de 2018. 

6.2 - Segunda Etapa (eliminatória): somente para os candidatos aprovados na 

primeira etapa. 

a) Entrevista com os candidatos ao curso: 14 e 18 de Maio de 2018. 

 

7. RESULTADO FINAL: 

O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 28 de Maio de 2018, nos 

quadros de aviso do CUNTINS/Cametá e na Faculdade de Educação. 

 

8. ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

 A elaboração do projeto de Pesquisa deverá considerar os eixos temáticos a seguir: 

1. Estado, Política e Educação; 

2. Gestão de sistemas e unidades educacionais; 

3. Estilos de gestão: democrática ou gerencial; 

4. Planejamento Educacional e seus desdobramentos 

5. Avaliação Institucional e qualidade do ensino 

 

http://lattes.cnpq.br/


a) O Projeto deverá conter: justificativa (evidenciar o interesse na área da 

especialização), objetivos (geral e específicos), problema e referencial teórico, 

metodologia e referências bibliográficas. 

b) O Projeto deverá conter o número máximo de oito (8) laudas. 

 

9 - CORPO DOCENTE DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO: 

PROF. DR. EGIDIO MARTINS 
PROF. DR. ERALDO SOUZA DO CARMO 
PROF.ª DR.ª GHISLAINE DIAS DA COSTA 
PROF. DR. JOÃO BATISTA DO CARMO SILVA  
PROF. DR. JOSÉ VALDINEI ALBUQUERQUE MIRANDA 
PROF. MSC. FRED JUNIOR COSTA ALFAIA 
PROF. MSC. JOSÉ DOMINGOS FERNANDES BARRA 
PROF.ª DR.ª MARIA SUELI CORREA DOS PRAZERES 

PROF.ª DR.ª ODETE DA CRUZ MENDES 
 

10 - DA MATRÍCULA NO CURSO 

A matrícula dos aprovados acontecerá nos dias 11 a 15 de Junho de 2018. 
O curso iniciará no dia 02 de Julho de 2018, em regime intensivo. 
 
11 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) A banca de avaliação do processo seletivo será composta por professores do 

corpo docente do curso de Especialização em Gestão e Planejamento da Educação. 

b) O Resultado Final do processo seletivo será aprovado pelo Conselho da 

Faculdade de Educação e pelo Conselho do Campus Universitário do 

Tocantins/Cametá. 

 

Cametá, 27 de Março de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Prof. Msc. José Domingos Fernandes Barra 

Vice-Coordenador do Curso de Especialização em gestão e planejamento da educação  


