PORTARIA REITORIA UESC Nº 293
A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz –
UESC, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

Art. 1º - Retificar o Edital UESC nº 28, de 01 de março de
2018, que abriu inscrições para o Curso de Extensão Estudos Complementares em
Educação Matemática - ECEM, na forma que indica:
 Onde se lê:
1 . DAS INSCRIÇÕES: Vagas do evento – 30 (trinta) vagas
 Leia-se:
1 . DAS INSCRIÇÕES: Vagas do evento – 40 (quarenta) vagas
 Onde se lê:
3. DO PROCESSO SELETIVO: Os candidatos deverão preencher a ficha de inscrição,
disponível no https://goo.gl/forms/dhTNh3i6K4uWidXW2 e providenciar a documentação
exigida neste edital no item 1 e apresentar no primeiro encontro presencial a ser realizado
no mês de abril de 2018. A apresentação da documentação exigida é obrigatória e será
utilizada como critério de seleção.
 Leia-se:
3. DO PROCESSO SELETIVO: Os candidatos deverão preencher a ficha de inscrição,
disponível no https://goo.gl/forms/dhTNh3i6K4uWidXW2 e providenciar a documentação
exigida neste edital no item 1 e apresentar no primeiro encontro presencial a ser realizado
no mês de abril de 2018. A apresentação da documentação exigida é obrigatória e será
utilizada como critério de seleção a ordem conforme aparece no quesito Público Alvo.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, permanecendo inalteradas as demais disposições do referido Edital.
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 8 de março e 2018.

ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO
REITORA
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EDITAL UESC Nº 28
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
Estudos Complementares em Educação Matemática - ECEM

A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições
torna pública a abertura das inscrições para o Curso de Extensão intitulado Estudos
Complementares em Educação Matemática – ECEM.
1. DAS INSCRIÇÕES:
Período
Inscrições

De 05 de março de 2018 até 31 de março de 2018.
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela Internet no período de
05 de março de 2018 a 31 de março de 2018 no endereço eletrônico:
https://goo.gl/forms/dhTNh3i6K4uWidXW2
O candidato que realizar a inscrição deverá apresentar as fotocópias e
originais para conferência, dos documentos abaixo relacionados, no
primeiro encontro presencial a ser realizado em abril de 2018.

Documentação
exigida

Público-Alvo

1. Carteira de identidade e CPF;
2. Diploma de graduação, certificado de colação de grau ou declaração de
concluinte de curso de graduação; ou comprovante de docência.
3. Confirmação da realização da inscrição on-line.
- Graduados em Matemática (Licenciatura Plena ou Bacharelado);
- Graduados em Pedagogia;
-Graduandos no último ano da Licenciatura ou Bacharelado em
Matemática e Pedagogia;
- Professores da Educação Básica.

Vagas do
30 (trinta) vagas
evento
Inscrições gratuitas
DO CURSO: Esta proposta trata-se de um Curso de Extensão dividido em dois módulos.
Cada um dos Módulos 1 e 2 possuem 100 horas de duração, e ocorrerão da seguinte
maneira: o Módulo 1 durante os meses de abril a junho de 2018 e o Módulo 2 durante os
meses de agosto a novembro de 2018. Em cada um dos módulos serão discutidos os
fundamentos da Matemática associados às tendências e a pesquisa em Educação
Matemática, visando à superação das dificuldades encontradas durante o processo
educativo em Matemática. Os módulos ocorrerão na modalidade semipresencial com
atividades semanais no ambiente virtual de aprendizagem e um encontro presencial
mensal para sistematização dos estudos. Os encontros mensais serão sobre os temas e
materiais disponibilizados no ambiente virtual e acontecerá em uma sexta-feira de cada
mês, tendo 8 horas de duração.
Os estudantes poderão realizar os dois módulos ou apenas um deles, com certificação
equivalente ao que for cursado.
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A distância: Ambiente virtual de Aprendizagem disponível em:
http://ppgemuesc.com.br/ecem/
Local

Encontro presencial: Sala de Desenvolvimento de Projetos do Programa
de Pós-Graduação em Educação Matemática – UESC
Ocorrerão em três sexta-feiras das 8h as 17h30 (um em abril, outro em
maio e o último em junho)

Mais informações:
E-mail: estudoscomplementaresem@gmail.com
Telefone: (73) 3680-5136 com Rafael Bertoldo
3. DO PROCESSO SELETIVO: Os candidatos deverão preencher a ficha de inscrição,
disponível no https://goo.gl/forms/dhTNh3i6K4uWidXW2 e providenciar a documentação
exigida neste edital no item 1 e apresentar no primeiro encontro presencial a ser
realizado no mês de abril de 2018. A apresentação da documentação exigida é
obrigatória e será utilizada como critério de seleção.
4. DOS CERTIFICADOS: Farão jus a certificados todos os participantes que,
devidamente aprovados neste processo seletivo, frequentarem regularmente pelo menos
80% da carga horária das atividades do curso.
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 1º de março de 2018.
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