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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 02/2014 
 

Edital de convocação para Inscrição, Seleção e Matrícula de 

candidato ao Curso de Pós-Graduação em nível  

especialização - “Lato Sensu” em Ensino de Língua Inglesa. 
 

A UPE Campus Petrolina, unidade de educação da Universidade de Pernambuco – UPE, na forma 

regimental e de acordo com o estabelecido no Regulamento de Pós-Graduação e Pesquisa, torna 

público o presente Edital, estabelecendo as normas para o Exame de Seleção e Admissão de 

Candidatos inscritos para o curso de Pós-Graduação, em nível de Especialização - “Lato Sensu” 

Ensino de Língua Inglesa. 

 

1 – DAS VAGAS 
 

1.1. Estão sendo oferecidas 50 (cinquenta) vagas em ampla concorrência para candidatos com 

comprovação do término do curso de graduação em qualquer curso devidamente reconhecido pelo 

MEC ou Conselho Estadual de Educação. 

1.2. Em caso do não preenchimento do total de vagas os cursos ocorrerão com no mínimo 35 alunos 

matriculados. 

 

2 – DA INSCRIÇÃO 
 

2.1. A formalização da inscrição deverá ser feita presencialmente na UPE Campus Petrolina, no 

horário das 09h às 21h, no edifício da UPE Campus Petrolina, na Coordenação Setorial de Pós-

Graduação e Pesquisa. 

2.2. As inscrições serão realizadas no período de  7 de julho a 01 de agosto (Anexo 1). 

2.3. Serão aceitas também inscrições por meio de procuração pública particular, desde que 

devidamente reconhecido firma das assinaturas.  

 

 

3 – DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO 
 

3.1. Ficha de inscrição (Anexo 2), devidamente preenchida e assinada pelo candidato. 

3.2. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), 

efetuado no setor financeiro da Unidade entre 11 e 16 horas. O valor da inscrição somente será 

devolvido se não houver candidatos suficiente para iniciar o curso. 

3.3. Cópia impressa do curriculum Lattes  ou Vitae. 

3.3. Original e cópia do Diploma ou declaração de conclusão de curso. 

3.4. Original e cópia de documento oficial com foto. 

3.5. Uma foto 3X4 recente. 

3.5. Ao efetuar a inscrição, o candidato estará automaticamente aquiescendo às disposições 

contidas no presente edital. 

 

4 – DO PROCESSO SELETIVO 
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4.1. A seleção dos candidatos será feita pela Comissão Coordenadora do Curso de Especialização 

em Ensino e Aprendizagem em Inglês, sob supervisão da Coordenação Setorial de Pós-Graduação 

e Pesquisa, composta por 2 titulares e um suplente, através de: 

4.1.1. Prova de proficiência oral em inglês, a ser realizada nos dias 05, 06 e 07  de agosto de 

2014 (ANEXO 1) nos horários a serem agendados pelo telefone (87) 3866-6474. A prova de 

proficiência oral em inglês será realizada pelo telefone, e serão avaliados os seguintes critérios: 1) 

nível de proficiência em língua inglesa; e 2) clareza na exposição das ideias. Serão atribuídas notas 

de 0 a 50 para cada um dos quesitos avaliados na prova de proficiência oral em inglês, totalizando 

100 pontos. 

4.1.2. Análise do curriculum Lattes ou Vitae apresentado pelo candidato, avaliado pelos critérios: 

1) atuação profissional que demonstre alguma ligação com a área pretendida; 2) formação 

acadêmica e titulação; e 3) participação em eventos, cursos, workshops etc. de capacitação em 

áreas afins. Serão atribuídas notas de 0 a 50 para o quesito (1) e notas de 0 a 25 para cada um dos 

quesitos (2) e (3), perfazendo um total de 100 pontos atribuídos ao curriculum. 

4.2. Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem a nota mínima de 60 (sessenta) 

pontos como média entre as notas da prova oral e do curriculum vitae, classificados e convocados, 

no limite das vagas existentes, na ordem decrescente das notas apuradas. 

 

5 – DA REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO 
 

5.1. A seleção será realizada sob supervisão da Coordenação Setorial de Pós-Graduação e 

Pesquisa, localizada no edifício sede da UPE Campus Petrolina, entre os dias 8 e 11 agosto de 

2014 (Anexo 1). As provas orais serão previamente agendadas e realizadas exclusivamente por 

telefone. 

 

6 – DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO 
 

6.1. O resultado da Seleção para os Cursos de Pós-Graduação, em nível de Especialização em 

Ensino de Língua Inglesa para o ano de 2014, será divulgado no site da UPE Campus Petrolina e 

na Coordenação Setorial de Pós-Graduação e Pesquisa, a partir do dia 13 de agosto de 2014 às 18 

horas (Anexo 1). 

 

7 – DA MATRÍCULA DOS CANDIDATOS APROVADOS 
 

7.1. A matrícula será efetuada entre os dias 14 e 29 de agosto de 2014 (Anexo 1) no horário 

compreendido entre 09 e 21h na Coordenação Setorial de Pós-Graduação e Pesquisa da Unidade. 

7.2. Da documentação a ser entregue no momento da matrícula (cópias autenticadas ou 

acompanhadas de originais para comprovação): 

 RG; 

 CPF; 

 Uma foto 3X4 recente.  

7.3. Exige-se do candidato a comprovação do término do curso de graduação em qualquer curso 

devidamente reconhecido pelo MEC ou pelo Conselho Estadual de Educação. 

 

8 – DO INVESTIMENTO 
 

8.1. O Curso de Pós-Graduação, em nível de Especialização “Lato Sensu” em Ensino de 

Língua Inglesa é autofinanciado e está orçado em R$ 2.730,00 (dois mil e setecentos e trinta reais), 
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pagos à vista com 10% de desconto ou em 21 parcelas mensais no valor de R$ 130,00 (cento e 

trinta reais). 

 

 

9 – DA REALIZAÇÃO DO CURSO E FUNCIONAMENTO 
 

9.1. O Curso de Pós-Graduação, em nível de Especialização “Lato Sensu” em Ensino de 

Língua Inglesa será ministrado conforme a programação abaixo: 

Início das Aulas:  05 de setembro de 2014 (Anexo 1). 

Período de Realização: 21 meses. 

Horário das Aulas: Sextas-feiras, das 18 às 22 horas; Sábados, das 07h30min às 12h e  das 

13h30min às 17h30min; Domingos, das 07h30min às 14h30min (dois finais de semana por 

mês, exceto eventuais alterações). 

 

10 – DA VERIFICAÇÃO DO APROVEITAMENTO E ASSIDUIDADE DOS ALUNOS 
 

10.1. Os Cursos de Pós-Graduação, em nível de Especialização “Lato Sensu” em Ensino de 

Língua Inglesa segue as seguintes orientações quanto à verificação do aproveitamento e 

assiduidade dos alunos: 

a) será considerado aprovado em cada disciplina o aluno que obtiver: 

 - no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de frequência; 

 - nota superior ou igual a 7,0 (sete) 

b) aluno que não preencher estas exigências será automaticamente reprovado na disciplina, não 

havendo segunda oportunidade de prova. 

c) entrega e defesa de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) julgado por Banca Examinadora, 

com o aproveitamento de nota mínima 7,0 (sete): 

- O TCC deverá ser entregue dentro do prazo de cento e oitenta (180) dias após a conclusão 

das disciplinas. 

d) o aluno deverá concluir seu curso no prazo máximo de até 02 (dois) anos após o término oficial 

do referido curso, de acordo com a Resolução CONSUN No. 014/2012. 

 

11 – DA CERTIFICAÇÃO 
 

11.1. Será fornecido Certificado de Conclusão de Curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” ao aluno 

que, cumprir rigorosamente as exigências de avaliação de cada disciplina, as exigências referentes 

ao Trabalho de Conclusão de Curso – TCC e for considerado aprovado no curso, observadas as 

regras editalícias, regimentais e institucionais. 

 

12 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

12.1. A Coordenação Setorial de Pós-Graduação e Pesquisa da UPE Campus Petrolina decidirá na 

área de sua competência sobre os casos omissos neste edital. 

13.1. Na confirmação da inscrição os candidatos assumem ter conhecimento das regras e diretrizes 

contidas no presente edital. 

13.3. Não caberão recursos de contestação das notas da prova escrita, haja vista o edital já incluir 

uma terceira avaliação em casos de grandes disparidades de notas entre os corretores. 

13.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção da UPE Campus Petrolina 
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Petrolina, 04 de julho de 2014 

 

 

 

Moisés Diniz de Almeida Paulo Adriano Schwingel 

Diretor da UPE Campus Petrolina Coordenador Setorial de Pós-Graduação e Pesquisa 
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ANEXO 01 – CRONOGRAMA 

 

 

DATAS EVENTO LOCAL HORA 

12 a 21 de maio de 2014 
de  7 de julho a 01 de agosto 

Inscrições 
Coordenação Setorial de Pós-
Graduação e Pesquisa da 
UPE Campus Petrolina 

09 às 21 horas 

26 a 27 de maio de 2014  
05,06 e 07  de agosto 

Prova oral de 
inglês (telefone) 

Realizado no horário que 
será previamente agendado 
pelo telefone (87) 3866-
6474 

 

A ser agendado 

30 de maio de 2014 
13 de agosto de 2014 

Divulgação do 
resultado da 
seleção 

Site da UPE Campus 
Petrolina e Sala da 
Coordenação Setorial de 
Pós-Graduação e Pesquisa  

 

A partir das 18 horas 

2 a 10 de junho de 2014 
14 e 29 de agosto de 2014 

Matrícula 
Coordenação Setorial de Pós-
Graduação e Pesquisa 

09 às 21 horas 

20 de junho de 2014 
05 de setembro de 2014 

Início das aulas A definir 18 horas 

Sextas-feiras 
Sábados 
Domingos 
(dois finais de semana por mês). 

Funcionamento 
do curso  

 

A definir 

18 às 22 horas 
07h30min às 17h30min  
07h30min às 14h30min  
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ANEXO 02 – FICHA DE INSCRIÇÃO 


