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O Departamento de Educação e Sociedade DES/UFRRJ em parceria com o MEC oferece o 

curso de especialização: 

 

“Docência na Educação Infantil” 

Pós-Graduação Lato sensu 

Apresentação 

O Curso de pós-graduação Docência na Educação Infantil é um curso de pós-graduação 

lato sensu desenvolvido na modalidade presencial, oferecido pela UFRRJ em parceria 

com o Ministério da Educação. Conferirá certificado de Especialista em Docência na 

Educação Infantil. 

 

Público- alvo: Professores, coordenadores, diretores de creches e pré-escolas da rede públi-

ca e equipes de educação infantil dos sistemas públicos de ensino. 

 

Requisitos para participação:  

1. Ser professor efetivo das redes públicas; 

2. Ter experiência de pelo menos três anos na área de Educação Infantil;  

3. Comprometer-se a permanecer atuando na Educação Infantil, no mínimo pelo 

mesmo período de realização do Curso, após seu término; 

4. Ter disponibilidade de tempo para estudo. 

 

120 vagas (3 turmas) 

Carga Horária: 360 horas (18 meses) 

 

 



Turmas:        UFRRJ/IM Nova Iguaçu - Turma I – Segundas e Quintas de 18:30 às 21:30 

                   - Turma II – Quinta-feira de 13:00 às 19:00                              

UFRRJ/ IE Seropédica –  Turma III – Segundas  de 13:00 às 19:00 

 

Inscrições: de 07 a 11 de julho/2014 

 

Divulgação dos selecionados: 23 de julho de 2014 

 

Início: 18 de agosto de 2014                         Término: fevereiro de 2016 

 

Documentos e procedimentos de inscrição  

1. Ficha de inscrição disponível em: http://r1.ufrrj.br/graduacao/arquivos/docs_editais-

abertos/ficha_de_inscricao_docencia-na-educacao-infantil.pdf 

2. Comprovante atualizado de exercício de atividade profissional na Educação Básica, 

para os profissionais das SEMEDs (pode ser cópia do contra-cheque) 

3. Currículo (Deverá seguir as orientações deste edital) 

4. Memorial (Deverá seguir as orientações deste edital) 

5. Fotocópia da carteira de identidade, ou documento de registro e do CPF 

 

As inscrições deverão ser entregues na Secretaria do IM – Instituto Multidisciplinar, 

Campus da UFRRJ em Nova Iguaçu, Bloco Administrativo, sala 310, no horário das 10 às 

17hs, em envelope lacrado, com o nome do candidato, curso que seja se inscrever e anexar: 

Formulário de inscrição – disponível no site http://www.ufrrj.br/prograd 

 

Os candidatos não selecionados poderão retirar os documentos apresentados para a 

inscrição até 60 (sessenta) dias após a divulgação do resultado final. Findo este prazo, os 

documentos serão descartados.  

Os documentos também poderão ser enviados por Sedex até às 18 horas do dia 09 de julho. 

 

Objetivos do curso:  

- Formar em nível de especialização professores, coordenadores, diretores de creches e pré-

escolas da rede pública e equipes de educação infantil das redes públicas de ensino.  

- Elevar o nível de conhecimento e aprimorar a prática pedagógica dos profissionais de 

educação infantil em exercício, a partir de subsídios teóricos e metodológicos que permitam 

o aprofundamento nos conhecimentos da área 

 

 

http://r1.ufrrj.br/graduacao/arquivos/docs_editais-abertos/ficha_de_inscricao_docencia-na-educacao-infantil.pdf
http://r1.ufrrj.br/graduacao/arquivos/docs_editais-abertos/ficha_de_inscricao_docencia-na-educacao-infantil.pdf
http://www.ufrrj.br/prograd


DA SELEÇÃO  

O processo seletivo se constituirá da análise do currículo e do memorial do(a) candidato(a). 

O resultado será divulgado no dia 23 de julho a partir das 18 horas no site da Pró-Reitoria 

de Graduação e afixado no mural ao lado da sala 310 bloco administrativo IM. 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção 

 

Equipe  

Anelise Nascimento (Coordenadora Geral) 

Jonas Alves da Silva Junior (Coordenador da turma de Nova Iguaçu) 

Eliane Fazolo (Coordenadora da turma de Seropédica) 

Priscila Basílio de Melo (Professora colaboradora) 

Maria Nazareth de Mattos (Professora colaboradora) 

Flávia Motta (Professora colaboradora) 

Cássia Maria Baptista de Oliveira (Professora colaboradora) 

Renan Arjona (Técnico Administrativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientações para elaboração do Currículo o candidato(a) pode optar pela 

apresentação do currículo lattes/CNPQ 

1. Dados Gerais 

2. Formação.  

Incluir neste item cursos já feitos de pós-graduação, graduação, ensino médio e outros. 

É importante indicar data e local de realização de todos os cursos citados. 

3. Experiência acadêmica  

Incluir neste item a participação em pesquisa acadêmica como bolsista de iniciação 

científica, apoio técnico, etc. Também mencionar se já elaborou monografia de 

graduação. Ao citar a participação em alguma pesquisa, é necessário que apareça o 

título da pesquisa, onde foi realizada e o seu tempo de permanência na mesma, nome do 

coordenador. No caso da monografia, mencionar título da mesma, Universidade onde 

foi feita, nome do orientador e ano. 

4. Experiência profissional  

Incluir neste item todos os tipos de experiência profissional que possua, especificando 

se foi (ou é) experiência de docência, coordenação, direção ou supervisão. Indicar 

claramente se for estágio. Também é necessário incluir local e data. 

5. Participação em Congressos, Seminários e Palestras 

 Incluir neste item congressos e seminários dos quais participou, contendo título, local, 

ano e número de horas. 

 

Orientações para elaboração do Memorial  

Escreva seu memorial em no máximo 3 páginas, contendo preferencialmente, os 

seguintes aspectos: 

1- Breve resumo da sua trajetória profissional; 

2 - Comentário das atividades profissionais realizadas, destacando as que lhe parecem 

mais significativas; 

2- Apresentação das razões que trazem você a este curso, suas expectativas e objetivos. 
  

 


