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EDITAL No 001/2016 PROFOP 

Pelo presente, faço saber aos interessados que se encontram abertas, no período 
de 01 de novembro de 2016 a 11 de março de 2017, as inscrições para a seleção à 21ª 
Turma do Programa Especial de Formação Pedagógica 2017, modalidade Ensino a 
Distância (EaD) nas áreas de Matemática, Física, Biologia, Química, Língua Portuguesa, 
Língua Estrangeira Moderna (Inglês e Espanhol), Filosofia, Sociologia, História, 
Geografia e Disciplinas da Educação Profissional. 

O programa destina-se à formação de professores para as disciplinas que integram 
o segundo ciclo do Ensino Fundamental, para o Ensino Médio e para a Educação 
Profissional, que possuam diploma de graduação, em áreas que não se configurem em 
licenciaturas, com no mínimo 160 horas em disciplinas correlatas à área da licenciatura 
pretendida, obedecendo as seguintes condições:  

 
1. VAGAS 

O Programa Especial de Formação Pedagógica, na modalidade de Educação a 
Distância (EaD) oferece 110 (cento e dez) vagas assim distribuídas: 
 100 (cem) vagas para os interessados da comunidade, que pretendam ter habilitação 

em uma das seguintes disciplinas: Matemática, Física, Biologia, Química, Língua 
Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna (Inglês e Espanhol), Filosofia, Sociologia, 
História e Geografia; e Disciplinas da Educação Profissional; 

 10 (dez) vagas prioritárias, para servidores da UTFPR - Câmpus Medianeira. 
 As vagas que não forem preenchidas pelos servidores da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná (UTFPR), poderão ser remanejadas para atender candidatos da 
comunidade externa. 

A execução do programa está condicionada ao preenchimento, no mínimo, de 80 
(oitenta) vagas das oferecidas à comunidade. 

 
2. DOCUMENTOS E REQUISITOS 

Para efetuar a inscrição, o candidato deverá postar no sistema de inscrição a 
seguinte documentação: 

2.1 Fotocópia do Registro Geral (Carteira de Identidade); 
Serão aceitos como comprovante legal de Identificação em substituição ao Registro 
Geral (Carteira de Identidade) exclusivamente: 
 Fotocópia da CNH – Carteira Nacional de Habilitação, desde que contenha foto e 

sua validade seja posterior a «finalaulas»; 
 Fotocópia do RIC - Registro de Identidade Civil;  
 Fotocópia do Registro de Identidade Militar, Policiais Civis, Militares e Federais, 

desde que contenha foto e CPF no mesmo documento; 
 Fotocópia da Carteira da OAB, CRM, CRO e outros conselhos com 

representatividade nacional, desde que contenha foto e CPF no mesmo 
documento; 



2.2 Fotocópia do CPF (se o documento de identificação contiver o nº do CPF, este 
não precisa ser apresentado); ou Comprovante de inscrição do CPF, impresso do 
site da Receita Federal, no endereço eletrônico 
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPubli
ca.asp. Neste comprovante deve constar necessariamente o código de controle do 
comprovante com data de impressão no período de inscrição; 

2.3 Fotocópia do Certificado de reservista ou no caso de ser militar documento que 
comprove sua atividade. "Art. 170 da Lei n. 4375/64 - Por se encontrarem 
desobrigados com o Serviço Militar, não caberá fornecimento de nenhum 
Certificado Militar aos brasileiros que vierem a optar pela nacionalidade brasileira 
até 4 (quatro) anos após atingirem a maioridade, bem como aos brasileiros, a partir 
de 1º de janeiro do ano em que completarem 46 (quarenta e seis) anos de idade; 

2.4 Fotocópia do Título de Eleitor ou Comprovante da situação que está quite com a 
Justiça Eleitoral, impresso do site do TRE, no endereço eletrônico 
http://www.tse.jus.br. Neste comprovante deve constar necessariamente o código 
de controle do comprovante com data de impressão no período de inscrição; 

2.5 Certidão nascimento/casamento;  
2.6 Fotocópia autenticada de Diploma ou Certificado de Conclusão e Histórico 

Escolar, obtido em curso de Graduação (que NÃO seja Licenciatura);  
2.7 Currículo (modo “resumido”) preferencialmente preenchido na Plataforma Lattes; 
2.8 Pagamento da taxa de inscrição de R$ 80,00 (oitenta reais), que deverá ser feito 

por meio de boleto bancário, gerado pelo site após a realização da inscrição em 
http://eventos.md.utfpr.edu.br/workcofop/index2.php. (Cópia deverá ser 
postada). 

 
OBS: Os itens 2.1, 2.5 e 2.6 precisam ser autenticados de alguma forma – em cartório ou 
na UTFPR, câmpus Medianeira, mediante apresentação do original. 

 
3. PRAZO E LOCAL PARA INSCRIÇÕES 
As inscrições estarão abertas no período de 01/11/2016 a 11/03/2017, somente via on line 
no link: http://eventos.md.utfpr.edu.br/workcofop/insereparticipante0.php 
OBS: Não serão aceitas inscrições que apresentarem diplomas e/ou certificados de 
LICENCIATURA de qualquer área do conhecimento. 

 
4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
4.1 A seleção dos candidatos para a Turma do Programa Especial de Formação 

Pedagógica, modalidade de Ensino a Distância, para o ano de 2017/18, nas áreas de 
Matemática, Física, Biologia, Química, Língua Portuguesa, Língua Estrangeira 
Moderna (Inglês e Espanhol), Filosofia, Sociologia, História e Geografia; e 
Disciplinas da Educação Profissional, será feita por comissão designada pelo Diretor-
Geral do Câmpus, que pontuará os currículos e históricos escolares apresentados.  

4.2 Na classificação, serão considerados o currículo e o histórico escolar do curso de 
graduação do candidato, com no mínimo 160 (cento e sessenta) horas em disciplinas 
da graduação relacionadas à área pretendida para habilitação e demais documentos 
comprobatórios solicitados, conforme edital.  

4.2.1 Para efeitos de classificação: o primeiro documento a ser apreciado será o 
Histórico Escolar, que deverá conter 160 horas da disciplina e/ou correlatas 
relacionadas à licenciatura solicitada; 

4.2.2 Em se verificando empate, observar-se-á aquele que apresenta um número maior 
de horas conforme descrição no item 4.2.1; 



4.2.3 Prevalecendo o empate, observar-se-á o que apresenta maior tempo de graduação; 
4.2.4 Em permanecendo o empate, observar-se-á aquele que já atua na docência 

(conforme Curriculum Vitae ou Lattes apresentado). E se os dois atuarem na 
docência, aquele que está há mais tempo; 

4.2.5 Se ainda assim prevalecer o empate, observar-se-á a data de nascimento mais 
antiga. 

 
5. RESULTADO 

Os classificados serão contatados via email e/ou em lista publicada no site: 
http://eventos.md.utfpr.edu.br/workcofop/ 
 
6. MATRÍCULA  

Os candidatos classificados deverão fazer sua matrícula entre os dias 20/03/2017 
a 27/03/2017, de segunda a sexta feira no horário das 08h30m às 11h30m e das 13h30m 
junto à Secretaria do PROFOP – Wanessa Ourique – Sala J33 do câmpus Medianeira, da 
UTFPR. 

O candidato deverá fazer o pagamento prévio da matrícula que caracteriza a 
primeira parcela (de 18), efetuando o pagamento do boleto bancário de R$ 276,70 
(Duzentos e setenta e seis reais e setenta centavos) que deverá ser gerado pela AREA do 
USUÁRO no sistema de inscrição. Para a efetivação da matrícula são necessários os 
seguintes documentos: 

- Ficha de Matrícula devidamente preenchida em todos os campos (Modelo 
disponível no site para baixar) 

- Contrato de Prestação de Serviços Escolares (Modelo disponível no site para 
baixar). 

- Cópia do Boleto pago da 1ª mensalidade. 
O não comparecimento na data estipulada implicará em perda do direito à vaga e 

convocação em segunda chamada de outro candidato para ocupá-la, obedecendo-se à 
ordem de classificação. 
 
6.1 Edital de Vagas Remanescentes 

Caso as vagas abertas não sejam preenchidas em primeira chamada, ato contínuo, 
serão recebidos novos interessados que deverão entrar em contato com 
fatima@utfpr.edu.br e/ou wanessaourique@utfpr.edu.br.  

Os candidatos convocados em segunda chamada deverão fazer sua matrícula em 
fluxo contínuo, até o limite de vagas, no horário das 08h30m às 11h30m e das 13h30m 
às 16h30m junto à Secretaria do PROFOP, sala J33, da Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná (UTFPR), trazendo consigo os mesmos documentos e comprovantes exigidos 
aos matriculados em primeira chamada. Deverão também fazer todos os processos on line 
apresentados no item 2. 

 
7. PERÍODO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO PROGRAMA 

As atividades teóricas do programa serão distribuídas em semanas, de acordo com 
a carga horária de cada disciplina e o cronograma de todas as atividades disponibilizado 
no Ambiente Virtual de Aprendizagem do curso, contando com atividades a distância e 
presenciais. 

As atividades a distância utilizarão o AVEA (Ambiente Virtual de Ensino e 
Aprendizagem) do Câmpus Medianeira. 

As atividades presenciais serão todas realizadas no Câmpus Medianeira, em 
ambientes a serem informados aos alunos em tempo hábil. 



As atividades práticas de estágio serão realizadas em escolas públicas e/ou 
particulares do Estado do Paraná, à escolha do aluno. Os alunos oriundos de outros 
estados elegerão como seu local de estágio uma escola do Estado do Paraná (a seu 
critério). 

As aulas, conforme cronograma a ser encaminhado por email aos matriculados, 
contarão com duas datas de início. Será aberta uma enquete virtual na qual os 
matriculados poderão optar por uma das três datas: 

1ª. data: 01 de abril de 2017; ou 2ª data: 08 de abril de 2017; ou 3ª data: 15 de 
abril de 2017. Se necessário for, de acordo com o número de alunos, será também 
disponibilizada a data de 29 de abril de 2017. Esse primeiro encontro presencial (de 05 
que serão realizados), se inicia às 8h00m em sala a ser divulgada na porta da entrada 
principal do campus na data da aula. Nestas datas, os alunos serão recebidos e informados 
sobre os procedimentos gerais do curso e receberão treinamento para trabalhar no 
Moodle2 (Ambiente Virtual utilizado para as aulas). 

As aulas das disciplinas regulares, no Ambiente Virtual, terão início no dia 
01/05/2017, às 8h00m. 

 
8. PAGAMENTO 

O candidato, no ato da matrícula, assinará o Contrato de Prestação de Serviços 
Escolares e obedecerá a seguinte condição de pagamento: 18 parcelas de R$ 276,70 
(Duzentos e setenta e seis reais e setenta centavos), sendo que a primeira parcela deverá 
estar quitada no dia da matrícula com os documentos conforme item 6. 
 
9. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO 

Ao aluno que concluir todas as disciplinas e as obrigações contratuais, conforme 
regulamento do programa, no seu capítulo VII, artigos 46, 47 e 48, será conferido 
Certificado de Conclusão, equivalendo, para efeitos legais, a uma licenciatura. 

No Certificado de Conclusão será apostilada a disciplina de habilitação do aluno, 
desde que o aluno tenha cursado com aproveitamento em nível superior, no mínimo 160 
horas da respectiva disciplina ou área correspondente do conhecimento. 

Medianeira, 10/10/2016.  
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Ivone Teresinha Carletto de Lima 

Coordenação do PROFOP do Câmpus 
Chefe do Departamento de Educação 
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