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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade – Rodovia Jorge Amado, KM. 16
Tel: Reitoria (73) 3680-5311 – Fax: (73) 3689-1126
CEP: 45.662-900 – Ilhéus – Bahia – Brasil
E-mail: reitoria@uesc.br
EDITAL UESC N° 230
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM GESTÃO DA EDUCAÇÃO – TURMA 2013-2014.
A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos ao CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (ESPECIALIZAÇÃO) EM GESTÃO DA EDUCAÇÃO.  As regras desta seleção seguem o disposto na Resolução CONSU 08/2007, circunscritas às seguintes normas:

DOS CRITÉRIOS DE INSCRIÇÃO: 

PÚBLICO ALVO
Podem candidatar-se profissionais da educação professores, técnicos, dirigentes e assessores em educação, que sejam  portadores de diploma de licenciatura com graduação plena ou atestado de concluinte no ano em curso.

1.2 VAGAS: 35 (trinta e cinco)
A seleção objetiva o preenchimento de 35 (trinta e cinco) vagas do curso, obedecendo às exigências da Resolução CONSU 08/2007:
Art. 92 - Todos os cursos de Pós-graduação da UESC deverão abrir vagas para atender a demanda interna, denominada de Vaga Institucional no percentual mínimo 10% (dez por cento) sobre as vagas oferecidas para cada curso.
Parágrafo Único – Só poderão candidatar-se à vaga institucional os docentes e demais funcionários do quadro efetivo da UESC. 
Na hipótese de não preenchimento das vagas institucionais, estas poderão ser destinadas a candidatos classificados como excedentes, a critério da coordenação do curso.

DAS INSCRIÇÕES:

PERÍODO
De 07/11 a 30/11/2012
HORÁRIO
Das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 16:00
LOCAL
Protocolo Geral da UESC, térreo do Pavilhão Adonias Filho.
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
Formulário de inscrição preenchido, conforme o modelo constante no edital (Anexo I).
Duas fotos 3 X 4 (recentes).
Cópia da Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor e comprovação de estar quite com a justiça eleitoral.
Cópia da certidão de nascimento (para os solteiros) ou da certidão de casamento (caso títulos e documentos estejam com o nome de solteira e a portadora for casada).
	Cópia autenticada do diploma de nível superior (reconhecido pelo MEC), ou certidão ou declaração de conclusão do Curso. Nos dois últimos casos o candidato, se aprovado, deverá apresentar a cópia autenticada do Diploma no prazo máximo de 12 meses, contados a partir da data da matrícula, sob pena de desligamento do curso. 
Cópia autenticada do histórico escolar
Curriculum vitae no formato Lattes (CNPq) completo, atualizado e comprovado, impresso a partir da base online (http://www.cnpq.br). Os documentos comprobatórios devem ser apresentados na mesma sequência das informações dispostas no currículo. Não será aceito outro modelo.
	Carta de intenções do candidato ou pré-projeto de pesquisa (em três vias). 
IMPORTANTE
Os documentos deverão, obrigatoriamente, estar dispostos na ordem solicitada em uma via encadernada.
A falta de qualquer um  dos documentos mencionados acima acarretará a não homologação da inscrição. 

2.1 As inscrições poderão ser feitas diretamente pelo candidato, por procuração registrada em cartório ou pelo serviço dos correios, via SEDEX (com data de postagem até o dia 30 DE NOVEMBRO DE 2012). A documentação via SEDEX deve ser encaminhada ao Protocolo Geral da UESC, Especialização em Gestão da Educação / DCIE, Rodovia Jorge Amado, km 16, CEP 45.662-900, Salobrinho, Ilhéus-BA, com indicação no envelope ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA EDUCAÇÃO.
Toda e qualquer inscrição somente será efetivada com a documentação exigida completa e de uma só vez. O não atendimento de qualquer dos requisitos, a qualquer momento em que for constatado, inviabilizará a continuidade da participação do candidato no processo de seleção. 
 A Carta de Intenção enviada é documento comprobatório da efetiva participação do candidato no processo seletivo. Neste sentido, não será devolvida em hipótese alguma. 
 A Carta de Intenção deve ser elaborada, obedecendo aos seguintes critérios:  espaço 1,5 entre linhas,  fonte Times New Roman12 e indicação do eixo da linha de pesquisa. O texto da Carta de Intenção não deverá ultrapassar 02 (duas) laudas, e assinada pelo candidato.

Linha de Pesquisa: Gestão da Educação
Eixos: Gestão de Sistema da Educação 
           Gestão de Políticas da Educação Básica 
            Gestão da Escola   
    
2.6. A documentação pessoal dos candidatos não classificados em qualquer das etapas da seleção estará à disposição, num prazo de até 90 (noventa) dias após o processo final da seleção do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão da Educação, na Secretaria do Departamento de Ciências da Educação - DCIE. Ao prescrever o prazo, será incinerada.

3 DA SELEÇÃO: ETAPAS E CRITÉRIOS
A seleção dos candidatos será feita por uma Banca Examinadora integrada pela Coordenadora e docentes do curso e será realizada em três etapas, a saber:

1ª etapa: Homologação das inscrições e Análise do Curriculum vitae – modelo Lattes (eliminatória) - Nesta etapa será avaliado se o candidato atende aos critérios de inscrição estipulados por este edital e será feita a contagem dos títulos de acordo com o barema.

2ª etapa: Análise da Carta de Intenção (eliminatória) - Na análise da Carta de Intenção serão considerados os seguintes aspectos:
	Breve introdução sobre conhecimentos relacionados  ao curso

Experiência acadêmica ou profissional na área de abrangência do curso, se houver
Interesse pessoal do candidato na área
Possibilidades de aproveitamento do curso em sua atuação profissional
Expectativas em relação ao Curso

3ª etapa: Entrevista (classificatória) - A entrevista consistirá de uma arguição sobre a Carta de Intenção e a vida acadêmica do candidato com base no currículo e histórico escolar. Nesta etapa serão avaliados:
	Coerência entre as idéias e concepções apresentadas por escrito e a defesa       oral.
	Clareza na exposição dos objetivos da Carta de Intenções.

Domínio das idéias e concepções propostas.
Capacidade de argumentação.
Disponibilidade de tempo para se dedicar ao curso.
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 10/12/2012

Divulgação do resultado da homologação das inscrições  e análise do Curriculum Vitae (modelo Lattes) 
2ª etapa
Dia 14/12/2012

Divulgação do resultado da Carta de Intenções 
3ª etapa
Dia 19 e 20/12/2012 
Entrevista*

Dia 04/01/2013


Divulgação do resultado final

*Caso o candidato atrase será automaticamente desclassificado.

Todos os resultados serão publicados no site: www.uesc.br e nos murais do DCIE.

Os recursos deverão ser interpostos em até 24 horas da divulgação dos resultados de cada etapa no mural do DCIE e no site da UESC exceto para a terceira etapa (entrevistas). A solicitação de interposição de recurso deve ser via protocolo.

A seleção será realizada por uma banca especialmente constituída para este fim, a qual deverá avaliar cada um dos itens acima de acordo com os seguintes baremas:

Curriculum Vitae - modelo Lattes (CV)
Aspectos avaliados
Nota
Atividades de Pesquisa (participação em grupos de estudo e iniciação científica)
Atribuição de 0,5 ponto para cada semestre (máximo de 2,0)
Participação em congressos, colóquios e outros eventos acadêmicos ou educacionais
Atribuição de 0,5 ponto por participação (máximo de 2,0)
Experiência docente
Atribuição de 0,5 ponto por semestre (máximo de 2,0)
Apresentação de trabalho (comunicação ou painel) em congressos, colóquios e outros eventos acadêmicos ou educacionais
Atribuição de 1,0 ponto por trabalho apresentado (máximo de 2,0)
Participação em cursos de extensão na área de ciências humanas
Atribuição de 0,5 ponto por curso realizado (máximo de 2,0)
Total
10,0

   Carta de Intenções (CI):
Aspectos avaliados
Nota
Organização das idéias/concepções (coerência e coesão)
2,0
Domínio dos conteúdos e clareza do objeto de estudo e dos objetivos propostos
2,0
Consistência argumentativa
2,0
Adequação a Linha de Pesquisa/Eixo pretendido 
2,0
Correção e propriedade da linguagem 
2,0
Total
10,0


Entrevista (E): 
Aspectos avaliados
Nota
Clareza na exposição das idéias, concepções e objetivos 
2,0
Capacidade de argumentação
2,0
Domínio da proposta de estudo
2,0
Fundamentação teórica na área de Gestão da Educação
2,0
Adequação dos objetivos pessoais com os propósitos do curso
2,0
Total
10,0

A nota final do candidato será feita através da seguinte fórmula:
Média Final = [(Nota CI x 4) + (Nota E x 4) + (Nota (CV) x 2)]
                                                              10
Todas as etapas eliminatórias considerarão como valor mínimo a nota 7,0.

Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem a Média Final igual ou superior a 7,0 (sete). A aprovação, entretanto, obedecerá rigorosamente à ordem de classificação. Ficará facultada à Banca de Avaliação a classificação de candidatos abaixo do número de vagas ofertadas, bem como a aprovação de número superior, com o objetivo de compor uma lista de excedentes.

Na hipótese de empate no resultado final para classificação, terá preferência o candidato que obtiver maior nota na 2ª etapa, mas persistindo o empate, será escolhido o candidato que obtiver maior nota na entrevista. Sucessivamente, aquele que obtiver a maior nota na avaliação do currículo, caso ainda persista o empate, será escolhido o candidato com maior coeficiente acadêmico acumulado.
Após a divulgação do resultado final do processo seletivo, os candidatos terão o prazo de um (01) dia útil para interpor recurso, via protocolo.

4  DO CURSO:
·	O curso está estruturado por disciplinas com aulas intensivas (matutino e vespertino), três dias por semana, conforme cronograma disponibilizado no site da UESC, ao longo do semestre letivo, de acordo com a distribuição das disciplinas que compõem a estrutura curricular do curso.
·	O curso terá início em 20 de fevereiro de 2013  e será encerrado em  julho de 2014, com a entrega e defesa do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).
·	O curso terá carga horária de 615 horas.


5  DOS CERTIFICADOS: 
Será fornecido, ao final do curso, certificado de Especialista em Gestão da Educação aos alunos que obtiverem aproveitamento mínimo de 7,0 (sete) e frequência mínima de 75% em cada disciplina, bem como aprovação no Trabalho de Conclusão de Curso.


6 DA MATRÍCULA:

Período
14 e 15 de janeiro de 2013 

Local
Secretaria de Pós-Graduação – SEPOG -Torre Administrativa, 1º andar
Horário
Das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 15:30

7 DO INÍCIO DAS AULAS:
7.1 Data: 20 de fevereiro de 2013 
7.2 Horário e Local: Informação no Departamento de Ciências da Educação (73 3680-5120)

8 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: Os casos omissos serão definidos pela Comissão de Seleção.

OBS: A UESC reserva-se o direito de não oferecer o curso se o número de selecionados for inferior a 25 (vinte e cinco).


Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 5 de novembro de 2012.



ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO
REITORA
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - DCIE
                                       ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA EDUCAÇÃO 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – Nº ______________
Linha de Pesquisa: _____________________________________________________
 Nome (por extenso): ________________________________________________________________________________
requer sua INSCRIÇÃO para o processo de seleção para ingresso no Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Gestão da Educação, da Universidade Estadual de Santa Cruz, conforme os dados abaixo:
RG:

Data de emissão:

Org. Emissor/UF:
CIC/CPF:
Data nascimento:

Naturalidade:
Nacionalidade:

Estado Civil:
Sexo:
Passaporte:

Língua de Origem:

Título de Eleitor:

Seção:
Zona:
Cônjuge:

Filiação
Pai: _________________________________________________________________ Mãe:_________________________________________________________________
Endereço Residencial:

Bairro:

Cidade:
UF:
CEP:
Cx. Postal
Telefone(s): DDD

E-mail:
Fax:
Pessoa para contato urgente (fone):

Possui Vínculo Empregatício?
SIM [  ]       NÃO [  ]
Empresa / Instituição:

Curso de Graduação (Área):

Instituição:
UF:
País:
Ano de Conclusão:

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, ______ de ____________ de 20___

_________________________________________
Assinatura do Candidato
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – DCIE
            PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM GESTÃO DA EDUCAÇÃO 


COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 


NOME:_____________________________________________________________________


Nº DE INSCRIÇÃO____________________________________________________________

LINHA DE PESQUISA ___________________________________________________________



Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, ______ de _________________ de 2012.



___________________________________________________
Ass./Carimbo do Protocolo



















UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
Departamento de Ciências da Educação – DCIE
6ª TURMA 2013-2014.
REFERENCIAS PARA O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DA EDUCAÇÃO (2013-2014)
1.ARROYO, M. G. Administração da Educação, poder e participação.Educação e Sociedade, São Paulo, 1979.

2.BASTOS, João Baptista (Org.). Gestão democrática. 4. ed. Rio de Janeiro: DP&A, SEPE, 2005.

3.BITTAR, Mariluce; OLIVEIRA, João Ferreira (Org.). Gestão e políticas da educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2004.

4.BRASIL. MEC. INEP. Gestão escolar e formação de gestores. Em aberto, vol. 17, n. 72. Brasília, jun. 2000.
5.______. Gestão educacional: o Brasil no mundo contemporâneo. Em aberto, vol. 19, n. 75. Brasília, jul. 2002.

6.DOURADO, L. F. A escolha de dirigentes escolares : políticas e gestão da educação no Brasil. In: FERREIRA, Naura S. C. Gestão democrática da educação : atuais tendências,novos desafios. São Paulo : Cortes, 1998.

7.LÜCK, H. Concepções e processos democráticos de gestão educacional. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006. Série: Cadernos de Gestão.

8.____. Gestão Educacional: uma questão paradigmática. Petrópolis, RJ: Vozes, , 2006. Série: Cadernos de Gestão.

9.____. Gestão Participativa na  escola. , 2006. Série: Cadernos de Gestão.

10.____. Gestão da cultura e do clima organizacional da escola. Petrópolis, RJ: Vozes,2010. Série: Cadernos de Gestão.

11.____. Liderança em gestão escolar. Petrópolis, RJ: Vozes ,2011. Série: Cadernos de Gestão.
12._____. A escola participativa: o trabalho do gestor escolar. Rio de Janeiro:
DP&A; Consed; Unicef, 1998.

13.OLIVEIRA, D. A. (Org.). Gestão democrática da educação : desafios contemporâneos. Petrópolis : Vozes, 1997.

14.PARO, Vitor Henrique. Administração Escolar- Introdução Crítica 9. ed. São
Paulo: Cortez,2000.



