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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

DIDÁTICA E PRÁTICAS DE ENSINO E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS.

PERGUNTAS FREQUENTES

1) A especialização é somente para servidores públicos? O candidato que
não for servidor em um dos municípios conveniados para a oferta da
especialização e mantenedores do Polo de Apoio Presencial poderá se
inscrever?

Sim. A DEAD está trabalhando com dois editais. O Edital 19DEAD/2021
somente permite a inscrição para servidores públicos em exercício no
município conveniado. O Edital  18/DEAD/2021 permite a inscrição de
candidatos  de  qualquer  região  localizada  em  território  nacional  ou
internacional  desde  que  sejam  egressos  de  cursos  de  graduação,
reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC).

2) Como faço para cadastrar o currículo Lattes na Plataforma e preencher
as  informações  solicitadas  no  formulário  de  inscrição?

Caso você já possua o currículo lattes é somente informar, mas caso
ainda  não  possua  poderá  acessar  o
link: https://portal.ufvjm.edu.br/prppg e seguir as instruções.

3) O  candidato  pode  ser  servidor  de  qualquer  município  do  país,  ou
destina-se apenas aos servidores municipais das cidades descritas no
Edital?
SIM.  O Candidato poderá ser servidor de qualquer município do País. 

4) Apenas  quem  está  atuando  como  docente  poderá  se  candidatar  ao
edital?
NÃO. O candidato não precisa estar atuando como docente.

5) O curso será ofertado na modalidade a distância, sendo completamente
on-line, ou haverá necessidade de ir,  em algum momento,  aos polos
presenciais?
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O Curso será ofertado 100% online por meio de aulas SÍNCRONAS e
ATIVIDADES ASSÍNCRONAS

6) Qual a duração do curso?

18 Meses com Carga Horária de 360 horas

7) As aulas noturnas são síncronas? Ou ficam gravadas na plataforma para
o cursista entrar quando puder, caso o cursista trabalhe a noite?

As  aulas  serão  síncronas  e  também serão  gravadas.  No  entanto,  é
obrigatório a frequência de 75% do Curso. 

8) Quem  está  matriculado  no  mestrado  em  outra  instituição  poderá
concorrer a seleção da especialização?

SIM.

9) É necessário anexar os documentos comprobatórios junto ao Currículo
Lattes?
SIM. De acordo com o item 4.3, subitem i.1) “A não apresentação dos
documentos comprobatórios implicará na desconsideração dos itens não
comprovados para efeito de valoração do currículo”.

10)O  candidato  pode  colocar  banner  ou  artigo  como  comprovação  de
apresentação de trabalhos?

NÃO. É necessária apresentação de Certificado, para comprovação de
trabalhos apresentados.

11)Existe  um modelo  específico  de  documento  que  deverá  ser  expedido  pela
Secretaria de Educação do município comprovando que o servidor faz parte do
quadro de funcionário da mesma?

NÃO. Não existe um modelo específico.


