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EDITAL UESC Nº 92 
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 Do dia de publicação deste edital até 31 de julho de 2017. 

Inscrições 

 

As inscrições poderão ser realizadas diretamente no Protocolo Geral da 

UESC pelo candidato ou pelo seu procurador, ou pelo serviço dos 

correios, via SEDEX, endereçadas ao Mestrado em Educação Matemática 

(PPGEM), Protocolo Geral da UESC, Pavilhão Adonias Filho, Térreo, 

Rodovia Jorge Amado, km 16, Ilhéus, BA, CEP 45.662-900, tendo como data 

limite para postagem o dia 31 de julho de 2017. 

 

Horário de Funcionamento do Protocolo Geral da UESC: 08h às 12h e das 

13h30 às 16h. 

Documentação 

exigida 

Fotocópia dos documentos abaixo relacionados, sendo todos organizados 

em um envelope e sem encadernação: 

 

1. Carteira de identidade e CPF; 
2. Diploma de graduação, certificado de colação de grau ou declaração de 
concluinte de curso de graduação no segundo semestre de 2016; 
3. Histórico escolar do curso de graduação, incluindo eventuais 
reprovações; 
4. Curriculum vitae - Plataforma Lattes completo em uma via, devidamente 
atualizado. (http://lattes.cnpq.br/); 
5. Formulário de inscrição, devidamente preenchido (Anexo I); 
6. Carta de intenções para participar do Curso de Extensão. A carta deve 

ter no mínimo 15 e no máximo 20 linhas, destacando as intenções do 

candidato em participar do curso. 

Público-Alvo 

Graduados em Matemática (Licenciatura ou Bacharelado); 

Graduandos no último semestre da Licenciatura ou Bacharelado em 

Matemática. 

Vagas do 

evento 
30 (trinta) vagas 

Inscrições gratuitas  

 
2. DO CURSO: Esta proposta trata-se de um Curso de Extensão com encontros quinzenais entre 
18 de agosto e 29 de setembro de 2017. Neste projeto serão ofertados cursos e seminários de 
Matemática e Educação Matemática que terão o papel de auxiliar no desenvolvimento de estudos 
complementares, com vistas a oferecer subsídios teóricos e metodológicos para uma melhor 
compreensão dos conteúdos matemáticos associados às tendências e as pesquisas em 
Educação Matemática. Cada encontro quinzenal será sobre um tema diferente e acontecerá, 
alternativamente, as quintas ou sextas-feiras, tendo 8 horas de duração. 
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Local 
Sala de Estudos e Projetos do Programa de Pós-Graduação em Educação 
Matemática 

Horários 8h às 12h – 13h30min às 17h30min 

Mais informações: 

E-mail: ecemppgemuesc@gmail.com  

Telefone: (73) 3680-5136 com Rafael Bertoldo 

3. DO PROCESSO SELETIVO: Os candidatos deverão preencher a ficha de inscrição, disponível 
no Anexo I e encaminhar uma carta de intenções. Esta carta será utilizada como critério de 
seleção se o total de inscritos for maior que o total de vagas oferecidas. A carta deve ter no 
mínimo 15 e no máximo 20 linhas, destacando as intenções do candidato em participar do curso. 
As cartas serão analisadas a partir dos seguintes critérios: a) exposição objetiva das ideias; b) 
capacidade de argumentação do candidato; c) identificação do candidato com a proposta a ser 
desenvolvida; d) descrição de como a proposta contribuirá com a formação docente do 
candidato.  

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 e, além disso, apresentem proposta de projeto de pesquisa, no encontro 
de encerramento do curso. 

   
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 10 de julho de 2017. 

 
 
 
 

ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO 
REITORA 
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ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 

Nome completo:_____________________________________________________________________ 

 

 Endereço completo: _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Telefone Residencial: __________________________Celular:________________________________ 

 

E-mail: __________________________________________ 

 

Local de Nascimento: _______________________________Data de Nascimento: (____/ ____/_____) 

 

Identidade: RG (para brasileiros): _____________________ CPF (para brasileiros):________________ 

 

Número do Passaporte (em caso de estrangeiros):__________________________________________ 

 

Curso de Graduação:_________________________________________________________________ 

 

Período em que realizou a graduação:___________________________________________________ 

 

Universidade: ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Atuação Profissional:__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
    _________________________________ 
                (Assinatura do Candidato) 


