
 
 

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO CURSO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA 
 
 
O Centro de Extensão da Faculdade de Educação/CBH/UEMG, comunica aos interessados que se 
encontram abertas as inscrições para o curso gratuito de capacitação em Educação Especial e Inclusiva: 
Ênfase nas Práticas Pedagógicas de Ensino com a Tecnologia Assistiva (T.A.). 
 
 

1. Normas Gerais 
 
 

1.1. O curso tem como objetivo possibilitar a capacitação docente de alunos do curso de Pedagogia 
da FaE/CBH/UEMG e público externo de várias outras áreas do conhecimento, educadores 
sociais e especialistas, para atuar na modalidade de ensino especial, na perspectiva inclusiva, 
conforme  orientações previstas no Decreto Presidencial nº. 7.611, de 17 de novembro, de 
2011, que dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá 
outras providências.   
 

1.2. Os locais de realização do curso são: Faculdade de Educação, Rua Paraíba, nº. 29, Funcionários, 
BH; Escola de Design, Av. Antônio Carlos, nº. 7.545, São Luiz, BH e na Unidade de Ibirité, Av. 
São Paulo, nº. 3.996, Vila Rosário, Ibirité-MG. 
 

1.2.1. Cronograma e locais das aulas. 
 
08.04.17 – Escola de Design                
29.04.17 – FaE/CBH 
06.05.17 – Escola de Design 
13.05.17 – Ibirité 
20.05.17 – FaE/CBH 

 

27.05.17 – Escola de Design  
03.06.17 – Ibirité 
10.06.17 – FaE/CBH 
24.06.17 – FaE/CBH 

          01.07.17 – Escola de Design 

1.3. Período de realização do curso: 08 de abril de 2017 a 01 de julho de 2017, sábados letivos, no 
horário de 08h00min às 12h00min nas respectivas unidades de ensino. 
 

1.4. Carga Horária: 60 horas, distribuídas em 40 horas presenciais e 20 horas à distância. 
 

1.4.1. É obrigatório o cumprimento da carga horária presencial nas unidades de ensino. 
 

1.5. Número de vagas: 10 vagas para discentes (público interno) e 03 vagas para educadores sociais 
e especialistas de diversas áreas (público externo).  
 

1.6. Período de inscrição: 20 de março de 2017 a 24 de março de 2017.   
 

1.6.1. Local da inscrição: Centro de Extensão da FaE, 9º andar.  
 

1.6.2. Horário de inscrição: 09h00min às 11h30min e de 13h00min às 17h00min. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Processo de Seleção e Disponibilidade de Vagas 
 

2.1. Os critérios adotados para a seleção dos candidatos, público interno e externo, são:  
 

 Interesse em atuar na área. 
 Experiência de qualquer natureza nas diversas modalidades de ensino que 

promova a inclusão escolar. 
 Apresentação de Carta de Intenção versando sobre a importância do curso para 

sua formação profissional e acadêmica e, se tiver interesse, ressalte a importância 
do curso para o seu ingresso em grupos de discussões, estudos e pesquisas na 
modalidade de educação especial ou educação inclusiva.  

 A Carta de Intenção não poderá ultrapassar uma lauda.  
 A Carta de Intenção deverá ser encaminhada a Coordenação do Centro de 

Extensão da FaE/CBH/UEMG junto com o formulário de inscrição. 
 

2.2. Será mantida a inscrição, para efeito de quadro de reserva, de 05 vagas para o público interno, 
caso haja desistência ou desclassificação de algum candidato. 

 
2.3. Caso o número de vagas para o público externo não seja preenchida, automaticamente as 

vagas remanescentes serão disponibilizadas para o público interno, a contar a partir do quadro 
de reserva. 
 

2.4. A data de divulgação da lista dos candidatos selecionados será divulgada no dia 27 de março de 
2017 pelo Centro de Extensão da FaE em quadro de avisos próprios, localizados no 9º andar.  
 

2.5. O candidato selecionado será informado por e-mail. 
 
 

 

 


