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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, Km 16 – Rodovia Ilhéus/Itabuna
Tel: Reitoria (73) 3680-5003/5017/5311/5002 – Fax: (73) 3689-1126
CEP: 45.662-000 – Ilhéus – Bahia – Brasil
E-mail: reitoria@uesc.br
PORTARIA REITORIA UESC Nº 1413




O Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, 




RESOLVE




Art. 1º - Retificar o Edital UESC n.º 102/2008, que abre inscrições para o Curso de Especialização em Gestão da Educação, na forma que se segue:

5.     DA MATRÍCULA:
5.1 Período – Dias 6 e 7 de novembro de 2008.
6.     DO INÍCIO DAS AULAS:
6.1 Data: 24 de novembro de 2008 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, permanecendo inalteradas as demais disposições do referido Edital.

Campus Soane Nazaré de Andrade, em 30 de outubro de 2008.



ANTONIO JOAQUIM BASTOS DA SILVA
REITOR

PORTARIA REITORIA UESC Nº 1283




O Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, 




RESOLVE




Art. 1º - Retificar o Edital UESC n.º 102, de 5 de setembro de 2008, que abriu inscrições para Seleção de Candidatos para o Curso de Especialização em Gestão da Educação – Turma 2008-2010, na forma que se segue:

DAS INSCRIÇÕES 
2.1 Período – De 8 de setembro a 4 de outubro de 2008  

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, permanecendo inalteradas as demais disposições do referido Edital.

Campus Soane Nazaré de Andrade, em 26 de setembro de 2008.



ANTONIO JOAQUIM BASTOS DA SILVA
REITOR




EDITAL UESC Nº. 102
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTￃO DA EDUCAￇￃOEM GESTÃO DA EDUCAÇÃO – TURMA 2008-2010 
O Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), no uso de suas atribuições, torna público que se encontram abertas as inscrições para a seleção de candidatos ao CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTￃO DA EDUCAￇￃOEM GESTÃO DA EDUCAÇÃO, circunscritas às seguintes normas:

CLIENTELA, DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA, VAGAS, DAS INSCRIÇÕES  E TAXA DE INSCRIÇÃO 
 CLIENTELA
Podem candidatar-se professores, técnicos, dirigentes e assessores em educação, que sejam portadores de diploma de licenciatura, com graduação plena. 
1.2 DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
	Formulário de inscrição preenchido (conforme modelo disponível em:  http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/especializacao/adm_educacao/formulario_inscricao_anexo1.rtf ).
	Cópia do Diploma de nível superior (reconhecido pelo MEC), ou Certidão de Conclusão de Curso. Nesse último caso, o candidato, se aprovado, deverá apresentar a cópia (autenticada) do Diploma no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da matrícula, sob pena de desligamento do curso.
	Histórico escolar.

Curriculum vitae modelo Lattes (comprovado).
	02 fotos 3X4 (recentes).
Cópia da Carteira de Identidade, do CPF e do Título de Eleitor.
	Cópia da certidão de nascimento (para os solteiros/as) e/ou da certidão de casamento. 
	Comprovante de pagamento de taxa de inscrição.
	Pré-Projeto de Pesquisa (em duas vias) de acordo com as temáticas do Curso.

O candidato não selecionado terá até 15 (quinze) dias após a divulgação do resultado final para retirar, na Secretaria do DCIE, seus documentos. Ao prescrever o prazo, serão incinerados.

	1.3 DAS VAGAS - 30 (trinta) vagas
A seleção objetiva o preenchimento de 30 (trinta) vagas do Curso, sendo que 10% (dez por cento) das vagas serão reservadas a demandas internas (vaga Institucional), podendo candidatar-se à vaga Institucional os docentes e demais funcionários do quadro efetivo da UESC, conforme Resolução CONSU 08/2007 (Art. 92, Parágrafo Único). 
Na hipótese de não preenchimento das vagas institucionais, estas poderão ser destinadas a candidatos classificados como excedentes, a critério da coordenação do curso.
     1.4 TAXA DE INSCRIÇÃO
O valor da taxa de inscrição corresponde a 30,00 (trinta reais), recolhidos à conta UESC BANCO DO BRASIL - Agência. 3832-6; C/C nº. 991.220-7, com a identificação obrigatória do depositante e da atividade.

DAS INSCRIÇÕES 
2.1 Período – De 8 a 26 de setembro de 2008  
2.2 Horário – Das 8:00 às 21:00 horas.
2.3 Local – Protocolo Geral da UESC, Pavilhão Adonias Filho, térreo, ou por via SEDEX.
As inscrições poderão ser feitas diretamente pelo candidato, por procuração registrada em cartório ou pelo serviço de Correios (SEDEX), com data máxima de postagem até o dia 26 de setembro de 2008. 
A documentação via SEDEX deve ser encaminhada à Universidade Estadual de Santa Cruz/ PROTOCOLO Geral da UESC, CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTￃO DA EDUCAￇￃOEM GESTÃO DA EDUCAÇÃO, DCIE, Rodovia Ilhéus/Itabuna, km 16, CEP 45.662-000, Salobrinho, Ilhéus/BA, aos cuidados da Profª. Maria Neusa de Oliveira. 
A inscrição somente será efetivada quando a documentação exigida for recebida completa e de uma só vez. Se no ato da inscrição faltar algum documento exigido, essa será automaticamente inviabilizada. A taxa de inscrição não será devolvida em nenhuma hipótese. 

DA SELEÇÃO: 
A seleção dos candidatos será feita por uma Banca Examinadora integrada pelo Coordenador do Curso e docentes participantes do curso, e será realizada em três etapas, a saber:
·	1ª etapa: (eliminatória) – Homologação das Inscrições e análise do pré-projeto de pesquisa, de acordo com a temática do curso. (modelo disponível em: http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/especializacao/adm_educacao/modelo_pre_projeto.rtf) 
·	2ª etapa: (eliminatória) – Prova de Conhecimento 
·	3ª etapa: (eliminatória e classificatória) – Análise do Curriculum vitae e Entrevista.
Todas as etapas serão realizadas no Pavilhão Adonias Filho, 1º andar. As salas serão designadas, na ocasião, pela Secretaria do Departamento de Ciências da Educação (DCIE), segundo cronograma a seguir:

1ª etapa
·	Dia 09/10/2008
Divulgação do resultado da homologação das inscrições 
·	Dia 13/10/2008
Divulgação do resultado da análise do pré-projeto
2ª etapa
·	Dia 16/10/2008
Prova de conhecimento 
·	Dia 20/10/2008 
Divulgação do resultado da prova de conhecimento
3ª etapa
·	Dia 22 a 24/10/2008
Análise do Curriculum vitae e entrevista
·	Dia 27/10/2008 
Divulgação do resultado final

Todos os resultados serão publicados no site: www.uesc.br e nos murais do DCIE.
A média final mínima exigida para aprovação é 7,0 (sete). Os candidatos aprovados serão selecionados por ordem decrescente das médias obtidas (Pré-Projeto, peso 2; Prova de Conhecimento, peso 3; Entrevista, peso 3; Currículum vitae peso 2), respeitando-se o número máximo de 30 vagas estabelecido no presente Edital. Os casos de empate serão decididos pela nota obtida na análise da Prova de Conhecimento e, persistindo o empate, pela nota obtida na análise do Curriculum vitae. 
Após a divulgação de cada etapa eliminatória e do resultado final do processo seletivo, os candidatos terão o prazo máximo de um (01) dia útil para interpor recurso.

4.    DO CURSO
O curso terá duração máxima de dois anos e será ministrado em 615 horas, sendo 555 horas integralizadas na forma de disciplinas teóricas-práticas, e 60 horas destinadas ao trabalho de conclusão de curso.
O curso será dividido em disciplinas mensais com duração de 30 ou 45 horas cada, sendo oferecidas na forma de pelo menos um encontro semanal/ mês (de segunda a sexta-feira e/ou até o sábado) nos seguintes horários: das 8h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, havendo um calendário intercalado entre algumas disciplinas para o desenvolvimento das outras atividades, incluído o Trabalho de Conclusão de Curso. 
O candidato selecionado deverá efetuar a matrícula no início de cada semestre letivo para garantir a continuidade dos seus estudos. 
Será oferecido ao final do Curso, Certificado de Especialista em Gestão da Educação aos alunos que obtiverem: freqüência mínima de 75% em cada disciplina; aproveitamento mínimo de 7,0 (sete) em cada disciplina; e aprovação no trabalho de conclusão do curso.

5.     DA MATRÍCULA:
5.1 Período – Dias 30 e 31 de outubro de 2008.
5.2 Horário – Das 8:00 às 12:00 horas e de 14:00 às 15:30 horas.
5.3 Local – Secretaria de Pós-graduação – SEPOG, Torre Administrativa, 1º andar. 
5.4 Documentos (autenticados) – cópias do diploma de Licenciatura - graduação plena ou da certidão de conclusão de curso; da carteira de identidade; CPF; título de eleitor e da certidão de casamento (caso os títulos e documentos estejam com o nome de solteira e a portadora seja casada).
5.5 Taxa única de matrícula/entrada do curso – R$150,00 (cento e cinqüenta reais), recolhidos à conta UESC: BANCO DO BRASIL - Agência. 3832-6; C/C nº. 991.220-7, com a identificação obrigatória do depositante e da atividade.
Observação: Como todos os docentes são do quadro da UESC, não haverá cobrança de mensalidades, mas de uma taxa única na entrada do curso (primeira matrícula) para o custeio das despesas do curso. 

6.     DO INÍCIO DAS AULAS:
6.1 Data: 03 de novembro de 2008 
6.2 Horário e Local: Informação no Departamento de Ciências da Educação (73 3680-5120)

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 05 de setembro de 2008



ANTONIO JOAQUIM BASTOS DA SILVA
REITORfile_2.png
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  UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
Venho requerer ao Departamento de Ciências da Educação da Universidade Estadual de Santa Cruz, minha inscrição para o processo de seleção para ingresso no CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTￃO DA EDUCAￇￃOEM GESTÃO DA EDUCAÇÃO Turma 2008-2010
Nome completo:

RG:

Data de emissão:

Org. Expedidor/UF:
CIC/CPF:

Data de nascimento:

Naturalidade:
Nacionalidade:

Estado Civil:
Sexo:
Título de eleitor:

Seção:
Zona:
Cônjuge:

Filiação:
Pai:  _________________________________________________________________ 

Mãe:_________________________________________________________________


Endereço residencial:

Bairro:

Cidade:
UF:
CEP:
Cx. Postal
Telefone(s): DDD (celular)
                                (fixo)
E-mail:
Fax:
Possui vínculo empregatício?
(   ) SIM              (   )NÃO
Instituição:

Endereço profissional:

Telefone(s): DDD
Cidade:

Bairro:
UF:

Cargo/Função:

Tempo de Serviço:
E-mail:
Curso de Graduação:

Instituição:

UF:
País:
Ano de Conclusão:

Local e data
             , ______ de ____________ de              .

_______________________________________
Nome e Assinatura do Candidato

ANEXO II – FORMULÁRIO de Pré-Projeto de Pesquisa
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - DCIE
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA EDUCAÇÃO


PRÉ- PROJETO DE PESQUISA 
(DUAS CÓPIAS)


I – Do Candidato

NOME COMPLETO 

CPF


II Do Pré-Projeto


Palavras-chave (até 4 )




Problemática 


Objetivos 



Justificativa:


Metodologia:


Referência Bibliográfica:


*Sugerimos que o Pré-projeto esteja de acordo com as normas da ABNT.

