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A Faculdade de Educação da Universidade Federal do Pará, Campus de Marabá informa aos 
interessados que estarão abertas as inscrições para o Curso de Especialização “Currículo, 
Cultura, Letramento e Educação do Campo”, (Resolução n° 3.888 de 17/08/2009 – 
CONSEPE), turma 2009, com 40 (quarenta) vagas e duração prevista para 1 (um) ano. O 
curso é destinado a graduados, sejam licenciados ou bacharéis, que comprovem a 
atuação profissional junto às comunidades e escolas rurais, seja na condição de 
professores, técnicos pedagógicos e/ou profissional da assistência técnica [ATES]. As 
inscrições podem ser realizadas a partir do dia 05 de outubro de 2009 e encerrarão no dia 16 
de outubro do mesmo ano. Os horários de inscrição serão de 9 h às 13hs e de 14hs às 17hs de 
segunda à quinta-feira, na Secretaria do Campus de Marabá – UFPA.  

- Cronograma do Curso – [Regime Intensivo]: O desenvolvimento do curso dar-se-á por 
meio da organização de dois tempos fundamentais: Tempo Universidade, com realização de 
atividades presenciais, com sessões de estudo em regime intensivo [horários 8h às 12h de 14h 
às 18h], dividido em 8 módulos, como duração de 5 dias cada módulo [40 h]; Tempo 
Comunidade, com realização de atividades não presenciais, com realização de pesquisa de 
campo e produção acadêmica orientada, durante o intervalo entre os módulos [20 h].  

  Cronograma dos Módulos  
1º Módulo  Novembro de 2009  
2º Módulo  Janeiro de 2010  
3º Módulo  Fevereiro de 2010  
4º Módulo  Abril de 2010  

5º Módulo  Julho de 2010  

6º Módulo  Julho de 2010  

7º Módulo  Setembro de 2010  

8º Módulo  Novembro de 2010  

   

- Local das inscrições: Secretaria Geral do Campus de Marabá. As inscrições poderão ser 
feitas pessoalmente, por procuração ou correspondência (sedex), postada até o último dia de 
inscrição. Os candidatos deverão ter graduação plena em curso de nível superior.  

- Documentos exigidos no ato de inscrição dos candidatos: No ato da inscrição deverão 
ser apresentados os seguintes documentos:  

• Fotocópia autenticada do Diploma de Graduação ou Declaração de Conclusão de 
Curso de Graduação reconhecido pelo MEC;  



• Fotocópia autenticada do Histórico Escolar de Graduação Plena em curso 
reconhecido pelo Ministério da Educação, comprovando a integralização curricular de no 
mínimo 2.800 horas, no caso dos cursos de licenciatura plena, e 2.400 horas, no caso 
dos cursos de bacharelado;  

• Declaração de vinculo profissional  emitida por escola rural; organização e 
movimento social do campo; e/ou instituição governamental,   cooperativas e empresas 
prestadoras de assessoria técnica e ambiental às comunidades rurais;  

• Currículum Vitae comprovado (uma cópia), acompanhado de foto 3X4 recente;  
• Memorial (uma cópia): focalizando os marcos de sua carreira acadêmica e profissional, 

relacionando-os a proposta teórico-metodológica do Curso de Especialização 
“Currículo, Cultura, Letramento e Educação do Campo”, o qual será 
disponibilizado para o candidato em formato digital pela Secretaria do Campus de 
Marabá a partir da data de abertura de inscrições para este concurso.    

• Carta de Intenção (uma cópia): expondo os motivos que mobilizam o candidato no 
interesse pelo curso e apontando suas expectativas e proposta de estudo e reflexão 
acadêmica a ser desenvolvida tendo em vista as temáticas que integram o Curso de 
Especialização “Currículo, Cultura, Letramento e Educação do Campo”.  

     

-  Cronograma da seleção: O processo seletivo do Curso de Especialização “Currículo, 
Cultura, Letramento e Educação do Campo”, acontecerá no período de 05/10/2009 a 
30/10/09 e constará dos seguintes itens:  

• Inscrições – 05 a 16/10/2009;  
• Deferimento das inscrições – 19/10/2008;  
• Análise do Currículum Vitae, Memorial e Carta de Intenção – 20 a 29/10/2009;  
• Divulgação do resultado final – 30/10/2009;  
• Matrícula – 09 e 13/11/2009;  
• Início das aulas  [1º Modulo] – 16 a 25/11/2009.  

Serão considerados aprovados no processo seletivo os candidatos que atenderem às 
exigências definidas pelo Colegiado do Curso de Especialização “Currículo, Cultura, 
Letramento e Educação do Campo”. Não serão divulgadas as razões de aprovação ou 
reprovação dos candidatos. O resultado deverá ser divulgado em ordem de pontuação.  

Os alunos aprovados que não se matricularem no período terão suas vagas preenchidas pelos 
candidatos classificados, mas que não obtiveram vaga.  

O resultado do processo seletivo será aprovado pelo Colegiado do Curso e homologado pelo 
Conselho da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Pará, Campus de Marabá.  

   

Marabá, 15 de setembro de 2009  
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Coordenador do Curso  
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