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Edital NTE-UFABC Nº 001/2016
Normas do processo seletivo de alunos para
ingresso no curso Antártica ou Antártida:
como inserir as ciências polares no currículo
do ensino básico.
A Universidade Federal do ABC, por meio do Núcleo de Tecnologias Educacionais, no uso de
suas atribuições legais, torna públicas as seguintes normas, destinadas a selecionar candidatos
para ingresso no 2º quadrimestre de 2016, no curso “Antártica ou Antártida: como inserir as
ciências polares no currículo do ensino básico”.
1. DO PÚBLICO ALVO
Professores do Ensino Básico da rede municipal de Mauá.
2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
2.1. Ainda não ter participado de curso ou oficina oferecidos pelo NTE/UFABC.
2.2. Ter acesso a dispositivo (computador ou tablet ou smartphone) com conexão à internet.
2.3. Ter disponibilidade de até 3 (três) horas semanais para se dedicar ao curso e realizar as
atividades a distância.
2.4. Ter disponibilidade para comparecer ao encontro presencial no dia 06/06/2016.
3. DAS VAGAS
Serão oferecidas 20 (vinte) vagas para o curso.
4. DO CURSO E SEUS OBJETIVOS
A Antártica é conhecida como um laboratório vivo sem grandes modificações, é a região do
planeta mais preservada mas também é uma das mais vulneráveis às mudanças ambientais
globais, pois os sinais climáticos produzidos na Antártica chegam a outros continentes e viceversa, podendo provocar impactos biológicos e econômicos mundiais. O conhecimento sobre o
continente antártico e suas influências no meio ambiente brasileiro é pouco trabalhado no

currículo mínimo obrigatório para o ensino básico no Brasil. Dessa forma, professores do ensino
básico têm pouca ou nenhuma informação e, consequentemente, nenhum material para trabalhar
em sala de aula, além de não estarem devidamente preparados e munidos metodologicamente
para abordar o tema. O objetivo desse curso é capacitar os professores a trabalhar os temas
antárticos: espaço físico, geografia, clima, histórico de descobrimento, biologia e a importância
da Antártica para o planeta. O curso oferecerá uma oportunidade para fortalecer o conhecimento
da sociedade sobre a importância da pesquisa Antártica e sobre a relevância desse continente
para o Brasil e o Planeta, em uma perspectiva de construção de uma consciência ambiental local
e global.
5. DAS AULAS
5.1. O curso será ministrado na modalidade a distância, com carga horária total de 30 horas, no
período de 06/06/2016 a 22/08/2016.
5.2. No dia 06/06/2016 ocorrerá a aula inaugural presencial, das 14h às 17h, na Rua General
Osório, nº 75, Centro, Mauá – SP.
5.3. O acesso aos cursos será pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle do
CMCC/UFABC.
6. DAS INSCRIÇÕES
6.1. As inscrições serão realizadas em formulário disponibilizado em http://nte.ufabc.edu.br a ser
preenchido pelo candidato, no período de 09/05/2016 a 25/05/2016.
6.2. Inscrições incompletas ou com dados ou informações ilegíveis poderão ser indeferidas.
6.3. No momento da inscrição, o candidato deverá comprovar pertencer ao quadro de professores
da rede municipal de Mauá, por meio de envio de documento digitalizado (portaria de
admissão ou declaração de tempo de serviço e vínculo com a Secretaria de Educação da
Prefeitura de Mauá).
7. DAS TAXAS
A UFABC isenta os candidatos do pagamento de taxa de inscrição, bem como isenta os alunos
do pagamento de mensalidades.
8. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
A classificação será realizada por ordem de inscrição, até o preenchimento do número de vagas.
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9. DO RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO
O resultado do processo de seleção será divulgado em http://nte.ufabc.edu.br no dia 30/05/2016.

10. DO CERTIFICADO
10.1. Para obtenção do certificado de conclusão do curso, o aluno deverá apresentar
aproveitamento mínimo satisfatório, de acordo com critérios de avaliação pré-definidos pela
coordenação do curso.
10.2. Os certificados serão emitidos pela Pró-reitoria de Extensão e Cultura da UFABC, devendo
ser retirados pessoalmente na sala 001 do piso térreo do Bloco A, Campus Santo André da
UFABC (av. dos Estados, 5001, Bairro Bangu, Santo André - SP).
11. DO CRONOGRAMA
Período de inscrição

09/05/2016 a 25/05/2016

Resultado do processo seletivo

30/05/2016

Aula inaugural presencial

06/06/2016

Período de aulas a distância

06/06/2016 a 22/08/2016

12. DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. É de inteira responsabilidade do candidato: acompanhar as publicações relativas a este
processo seletivo no endereço: http://nte.ufabc.edu.br, bem como as mensagens recebidas
em seu e-mail informado no ato da inscrição.
12.2. A realização dos cursos estará sujeita à disponibilidade de recursos orçamentários.
12.3. A UFABC se reserva o direito de proceder à conferência das informações prestadas pelo
candidato.
12.3.1. A constatação de falsidade das informações prestadas pelo candidato acarretará em
sua eliminação do Processo Seletivo, indeferimento ou cancelamento de matrícula, ou outros
atos administrativos que se fizerem necessários, além de sujeitá-lo às sanções legais
cabíveis.
12.4. O desrespeito às normas que regem o Processo Seletivo implicará na desclassificação do
candidato e nas sanções legais cabíveis.
12.5. Toda menção a horário neste Edital e em outros documentos dele decorrentes terá como
referência o horário de Brasília.
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12.6. Os casos omissos serão resolvidos em conjunto pela coordenação dos cursos e coordenação
do Núcleo de Tecnologias Educacionais.
12.7. Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.
13. CONTATOS
Núcleo de Tecnologias Educacionais e-mail: cursos.nte@ufabc.edu.br. Telefone: 3356-7646.
Santo André, 09 de maio de 2016.

Lucia Regina Horta Rodrigues Franco
Coordenadora pro-tempore do Núcleo de Tecnologias Educacionais
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