
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

REDE NACIONAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES - RENAFOR 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

PRÓ- REITORIA DE ENSINO 

COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS E ESTÁGIOS 

CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

 
EDITAL Nº 001/ 2013 /RENAFOR/PRE/UFCG 

CURSO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA PESSOA SURDA 

 

A Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, a Pró-Reitoria de Ensino (PRE), por 

meio da por meio da Coordenação de Programas e Estágios, no uso das suas atribuições, abrirá 

inscrições para o curso de formação continuada de professores da educação básica, preferencialmente, 

que estejam atuando em salas de Atendimento Educacional Especializado, efetivos ou com contrato, 

das redes públicas municipais e estaduais do Estado da Paraíba, equipes técnicas das Secretarias de 

Educação municipais ou estadual, equipes técnicas ou pedagógicas das escolas públicas.  

 

1. DO CALENDÁRIO 

 

1.1. O curso será oferecido no período de março a junho de 2013.  
1.2. Período de inscrição: 13 a 21 de março de 2013, na secretaria da Unidade Acadêmica de 

Educação (UAEd) – Bloco AB do Campus da UFCG/Campina Grande – Bodocongó 

(telefone: 2101-1213), nos turnos: matituno (8h às 12h), vespertino (14h às 18h) e 

noturno (18h às 21h).  

1.3. Divulgação dos candidatos selecionados: 22 de março de 2013, sexta-feira, na UAEd, a 

partir das 14h. 

 

2. DO CURSO 

O curso terá uma carga horária de 90 horas, sendo 70% presenciais e 30% a distância. As 

atividades a distância serão desenvolvidas por meio de leituras, estudos dirigidos, exercícios, dentre 

outros.  

2.1. Serão oferecidas duas turmas com 35 vagas cada uma, totalizando 70 vagas.  

2.2. Público Alvo: professores que atuam na educação básica, preferencialmente, em salas de 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), efetivos ou com contrato, das redes 

públicas municipais e estaduais do Estado da Paraíba, equipes técnicas das Secretarias de 

Educação municipais ou estadual, equipes técnicas ou pedagógicas das escolas públicas.  

2.3. Serão ofertadas duas turmas. Na turma 1, as aulas serão ministradas às segundas e 

quartas, e na turma 2, às terças e quintas.  

2.4. Horário das aulas:  

Turma 1:  Segunda-feira: 18he30 às 21he30  

Quarta-feira:18he30 às 20h  

 

Turma 2:  Terça-feira: 18he30 às 21he30  

Quinta-feira: 18he30 às 20h  

2.5. Local: Unidade Acadêmica de Educação (UAEd) – sala a confirmar  

Aula inaugural para as duas turmas: 26 de março de 2013  

Local: a ser divulgado  

Horário: 18he30 

2.6. O curso é constituído pelos seguintes módulos: 
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Módulo Ementa Carga 

horária 

Modalidade 

A educação da pessoa 

surda 

Bases legais da educação da 

pessoa surda. Concepções de 

surdez e de pessoa surda. 

Tendências subjacentes à 

educação de surdos: oralismo x 

bilinguismo; inclusão x escola 

bilíngue. Atendimento 

educacional especializado 

30 Semipresencial: 

 15h presencial 

 15h a distância 

Atendimento 

Educacional 

Especializado 

O papel da Libras na constituição 

e desenvolvimento do sujeito 

surdo. Especificidades do ensino e 

metodologias de Língua 

Portuguesa para surdos. Papel e 

atuação do professor e intérprete 

de Libras.  

30 Semipresencial: 

 15h presencial 

 15h a distância 

Libras Aprendizagem da Libras em nível 

básico. Aspectos linguísticos, 

identitários e culturais da Libras. 

30 Presencial 

 

 

 

3. DOS REQUISITOS E DA INSCRIÇÃO 

 

3.1. Para a realização da inscrição, o professor deverá entregar:  

3.1.1. Ficha de inscrição preenchida no ato da matrícula, 

3.1.2. Xerox da carteira de identidade e CPF,  

3.1.3. Xerox do comprovante de vínculo com uma rede pública de ensino: contracheque ou 

declaração da Secretaria de Educação com data deste ano. Nesse documento deve contar, 

obrigatoriamente, a indicação do tipo de vínculo com a rede de ensino: 

concursado/efetivo ou temporário/contrato provisório,  

3.1.4. No caso dos professores ou técnicos vinculados ao AEE, declaração da Secretaria de 

Educação que comprove a atuação neste tipo de atendimento educacional.  

3.1.5. A coordenação do curso divulgará no dia 22 de março de 2013, sexta-feira, na UAEd, a 

partir das 14h, a relação dos inscritos que comporão as turmas.  

3.1.6. Se o número de inscritos for maior que o número de vagas a prioridade será dos docentes 

que estiverem atuando no AEE.  

3.1.7. O cursista que não comparecer ao primeiro encontro será automaticamente desvinculado 

do curso, nesse caso, será chamado mais um inscrito da lista de excedentes. Para maiores 

informações, enviar mensagem para o e-mail: aee.ufcg@gmail.com 

 

 

 

4. DOS CERTIFICADOS 

 

mailto:aee.ufcg@gmail.com
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4.1. A Pró-Reitoria de Ensino da Universidade Federal de Campina Grande, por meio da 

Coordenação de Programas e Estágios, concederá certificado aos cursistas que 

concluírem o curso com aproveitamento e frequência mínima de 75%.  

 
5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

5.1.   Caso o candidato não concorde com o resultado da seleção, poderá interpor recurso à Coordenação 

de Programas e Estágios/PRE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 

divulgação do resultado. 

5.2.  Os casos omissos serão analisados pela CPE/PRE. 

 

 

Campina Grande (PB),12 de Março de 2013. 

 

 

Luciano Barosi Lemos 
- Pró-Reitor de Ensino – 
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ANEXO I 

CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA PESSOA SURDA 

FICHA DE INSCRIÇÃO nº. _______ 

 
1. Nome: ______________________________________________________________________  

2. Endereço: ____________________________________________________________________  

_____________________________________ Município _______________________________  

3. Telefone fixo: ______________________  

4. Celular: ____________________________  

5. E-mail: ______________________________________________________________________  

 

6. Formação:  

(  ) Curso de Magistério/Normal Ano de conclusão:__________  

(  ) Nível Médio Ano de conclusão:___________  

(  ) Curso Superior – nome do curso: ________________________ Ano de conclusão:_________  

 

7. Em que nível da educação básica leciona:  

(  ) Educação Infantil  

(  ) Ensino Fundamental I  

(  )Ensino Fundamental II  

(  ) Ensino Médio  

 

8. Atua no AEE:  

(  ) Sim  (  ) Não  

Para qual (is) área(s) de deficiência?  

(  ) auditiva (  ) visual (  ) intelectual (  ) altas habilidades (  )física  

 

9. Nome(s) da(s) escola(s) onde leciona: 

1.____________________________________________________________________________  

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

10. Nome do Município onde leciona: _______________________________________________  

 

11. Rede pública na qual leciona:  

(  ) Federal (  ) Estadual (  ) Municipal  

 

12. Vínculo com a rede pública de ensino:  

(  ) professor efetivo/concursado (  ) professor com contrato provisório  

 

Assinatura: __________________________________________________ 


