UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS
FACULDADE DE EDUCAÇÃO – FACED
LABORATÓRIO DE - LHISTE
CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES – FORPROF

CURSO DE EXTENSÃO
EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E TERRITÓRIOS NEGROS
EM PORTO ALEGRE: DIÁLOGOS AFROCENTRADOS – 1ª edição

Nível: Extensão/Formação
Modalidade: Semipresencial
Carga-horária total: 55 horas

EDITAL DE INSCRIÇÃO DE CURSISTAS
As coordenações dos programas de extensão “Diálogos sobre a Educação para as
Relações Étnico-Raciais e a Educação Básica” e “Territórios Negros: Patrimônios Afrobrasileiros em Porto Alegre” tornam pública a abertura de inscrições para o Curso de
Extensão Educação das Relações Étnico-Raciais e Territórios Negros em Porto
Alegre: Diálogos Afrocentrados – 1ª edição.
O curso caracteriza-se como ação de extensão da UFRGS com foco em
educadoras e educadores. O objetivo é oferecer formação sobre a educação das relações
étnico-raciais e os territórios negros do município de Porto Alegre, a partir de
metodologia própria, atividades presenciais e a distância, contemplando a criação de
ações educativas voltadas para as relações étnico-raciais e que considerem as marcas de
pertencimento negro nas comunidades escolares.

1- PÚBLICO-ALVO
O Curso de Extensão Educação das Relações Étnico-Raciais e Territórios
Negros em Porto Alegre: Diálogos Afrocentrados – 1ª edição destina-se a professoras e
professores da Educação Básica vinculados às redes públicas de ensino do estado do
Rio Grande do Sul (municipal, estadual ou federal) e atuantes em escolas,

preferencialmente de Porto Alegre ou Região Metropolitana (25 vagas); professores da
rede privada (5 vagas) e licenciandos regularmente matriculados na UFRGS (10 vagas).

2- VAGAS
O Curso oferecerá a totalidade de 40 (quarenta) vagas distribuídas da seguinte
forma:
Segmentos

Vagas ofertadas

Licenciandos UFRGS

10 vagas

Professoras(es) da rede privada

5 vagas

Professoras (es) da rede pública

25 vagas
Total = 40 vagas

3- PERÍODO DE REALIZAÇÃO
O curso será desenvolvido em distintos espaços educativos localizados em Porto
Alegre, entre os meses de abril e julho de 2019, totalizando 55 (cinquenta e cinco)
horas. O primeiro encontro ocorrerá em 13 de abril de 2019.

4- DESENVOLVIMENTO
As ações pedagógicas do curso estão organizadas em 9 (nove) módulos e serão
desenvolvidas na modalidade semi-presencial, ou seja, contarão com encontros
presenciais, saídas de campo, leitura prévias de bibliografia específica (que será
disponibilizada pelo curso) e realização de trabalho final que deverá ser postado no
A.V.A. Moodle, conforme quadro anexo a este edital.

5- CUSTOS
O curso é gratuito, sendo cobrada apenas a taxa de certificação no valor de
R$4,00 (conforme previsão da Portaria PROREXT UFRGS n.º149, de 28 de abril de
2008,

disponível

extensionista/certificados/) e

em

https://www.ufrgs.br/prorext/central-do-

ficando também a cargo do cursista o custeio do

transporte das duas saídas de campo (no valor estimado de R$30,00 cada), nas quais a
presença é de natureza obrigatória para obtenção do certificado (conforme item 8).

6- INSCRIÇÃO E RESULTADO
6.1 - Requisitos:
•

Ser professor da Educação Básica vinculado à rede pública de ensino do
estado do Rio Grande do Sul ou

•

Ser professor da Educação Básica vinculado à rede privada de ensino do
estado do Rio Grande do Sul

•

Ser aluno regularmente matriculado em curso de licenciatura da UFRGS

•

Não ter participado das edições anteriores dos Curso “Territórios Negros”,
“UNIAFRO/UFRGS” e “Diálogos sobre a ERER e a Educação Básica”.

6.2 - Cronograma e etapas:
.

O processo de inscrição possui 3 (três) etapas, que serão ser realizadas conforme

cronograma e especificações abaixo:

Etapa
1

Inscrição para o curso

Prazo
28 de março a 7 de
abril

2

Análise formulários e seleção dos

8 e 9 de abril

inscritos
3

Via
Para realizar a inscrição, clique
aqui: Formulário Eletrônico.
Reuniões restritas aos membros da
equipe de coordenação do curso

Divulgação do resultado

10 de abril

Através do site:
http://www.ufrgs.br/lhiste/

7- SELEÇÃO
7.1 - CRITÉRIOS
Uma vez atendidos os requisitos para a inscrição de cada candidato/a, que são
excludentes na seleção, haverá análise com observação dos seguintes critérios
classificatórios:
•

Trajetória do/a inscrito/a na relação com o tema do curso e na realização de
projetos em sua atuação pedagógica;

•

Justificativa para realização do curso;

•

Distribuição equitativa nas redes municipal, estadual e federal.

•

Será selecionado apenas um professor por escola.

Em caso de empate, na classificação dos candidatos será usado o critério de
titulação: serão priorizados/as os/as candidatos/as que não possuírem titulação de pósgraduação. Caso permaneça a situação de empate será realizado sorteio público em data
e horário a serem informados com no mínimo 7 dias de antecedência.
Para efetivação da matrícula é obrigatória a presença no encontro presencial
inaugural, em 13 de abril de 2019. A ausência do candidato configurará seu
desligamento imediato e chamamento de suplente.

7.2 - SUPLENTES
Serão classificados até dez (10) suplentes que poderão ser chamados até a data
do segundo encontro presencial, dia 4 de maio de 2019.

8- AVALIAÇÃO
A avaliação consistirá em um processo sistemático, continuado e cumulativo que
contemplará:
•

Leituras acerca da temática das relações étnico-raciais, patrimônio afrobrasileiro e territórios negros;

•

Aplicação de material pedagógico/educativo relacionado às temáticas discutidas
no curso;

•

Realização de trabalho final escrito a ser postado no A.V.A. Moodle UFRGS.

9- CERTIFICAÇÃO
Terá direito ao certificado o/a cursista que obter frequência mínima total de 75%
(presença em 6 dos 7 encontros, incluindo – obrigatoriamente – presença nas duas
saídas de campo) e obter conceito mínimo “C” no trabalho final.
A certificação digital será gerada diretamente no Portal de Extensão da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com previsão de disponibilização para o
mês de outubro de 2019.

9- DISPOSIÇÕES GERAIS
•

As informações relativas ao Curso estarão disponíveis nos seguintes sites
https://www.ufrgs.br/lhiste/ e https://www.ufrgs.br/renafor/processos-seletivos/

•

Dúvidas poderão ser dirigidas ao e-mail: lhiste@ufrgs.br

•

Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso.

Porto Alegre, 27 de março de 2018.

Coordenação do Curso de Extensão Educação das Relações Étnico-Raciais e
Territórios Negros em Porto Alegre: Diálogos Afrocentrados – 1ª edição

