
EDITAL DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO  

GESTÃO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

 

A PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS em parceria com 

a FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UFMG, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, por intermédio da 

Coordenação do Curso de Especialização em Gestão de Instituições Federais de Educação Superior, faz saber que, no período 

de 15 a 22/08/2016, estarão abertas as inscrições para as vagas do processo seletivo do Curso de Especialização Gestão de 

Instituições Federais de Educação Superior (GIFES), para servidores ativos que respondam aos critérios estabelecidos nesse 

Edital e estejam vinculados diretamente às atividades técnico-administrativas da Universidade Federal de Minas Gerais. 

 

 

1. DO CURSO 

 

 

Trata-se de Curso de Pós-Graduação lato sensu, especialização, na modalidade a distância, cuja organização curricular está 

fundamentada em uma abordagem contextual, estruturada em eixos temáticos que articulam as disciplinas. Os temas que 

integram cada eixo propiciam o desenvolvimento da capacidade reflexiva dos alunos, bem como a compreensão dos processos 

de trabalho e seu aprimoramento institucional. A proposta visa oferecer um instrumental teórico vinculado à prática e aos 

contextos de trabalho. 

 

1.1. Da carga horária e dos eixos temáticos - O Curso terá uma carga horária total de 360 horas e sua organização curricular 

está estruturada em quatro eixos temáticos: Eixo I - Iniciação à Administração Pública; Eixo II - Desenvolvimento 

Profissional I; Eixo III - Desenvolvimento Profissional II; Eixo IV - Projeto de Intervenção. Será oferecido aos participantes, 

no Eixo temático I, curso introdutório ao uso da Plataforma Moodle e ao Curso de Especialização. Cada eixo temático terá 12 

horas de atividade presencial. 

 

1.2. Dos objetivos - O Curso apresenta os seguintes objetivos: qualificar servidores técnico-administrativos em educação da 

Universidade Federal de Minas Gerais, com foco nas atividades de trabalho; estimular a qualificação no contexto de trabalho; 

promover melhorias nos processos e ambiente de trabalho; incentivar novas práticas de gestão; gerar a certificação por meio 

de curso de pós-graduação. 

 

1.3. Do público alvo - O Curso de Especialização Gestão de Instituições Federais de Educação Superior é dirigido, 

prioritariamente, aos Servidores Técnico-Administrativos em Educação da UFMG que possuam curso de graduação. 

 

1.3.2. Na hipótese de ocorrência de vagas remanescentes, estas poderão ser disponibilizadas para Servidores Técnico-

Administrativos ativos de outras IFES, mediante a formalização de parcerias e a consideração de contrapartida a ser 

estabelecida, a critério da Pró-Reitoria de Recursos Humanos da UFMG e da Faculdade de Educação da UFMG. 

 

1.4. Das vagas - Serão oferecidas 80 vagas para ingresso no segundo semestre letivo de 2016. 

 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

 

2.1. O candidato interessado deverá cumprir os seguintes requisitos: 

 

a) possuir graduação; 

b) ser Servidor Técnico-Administrativo em Educação ativo; 

c) possuir noções de informática; 

d) possuir acesso a computador e Internet; 

e) ter disponibilidade de no mínimo 10 horas semanais para se dedicar às atividades do curso; 

f) ter disponibilidade para construir, ao longo do curso, um Projeto de Intervenção em seu setor de trabalho, como um 

trabalho de conclusão de curso. 

 

2.2. O interessado deverá preencher e enviar o formulário de inscrição e currículo disponível no site 

http://www.fae.ufmg.br/gifes, em link específico, no período de 15 a 22/08/2016 (serão considerados os formulários recebidos 



pela secretaria até às 23h59, horário de Brasília). Através do formulário de inscrição, e seguindo as instruções nele contidas, o 

interessado deverá também encaminhar os seguintes documentos digitalizados: 

 

a) cópia frente e verso da cédula de identidade (RG, RIC, Carteira emitida por órgão de classe com validade nacional, 

Carteira de Trabalho (página de identificação), CNH com validade minima até 30/09/2016, Identidade expedida por 

Ministério Militar, Identidade Policial Militar); 

b) cópia da certidão de nascimento ou casamento; 

c) cópia do CPF; 

d) cópia frente e verso do diploma de graduação ou documento equivalente expedido por estabelecimento oficial ou 

oficialmente reconhecido, ou de outro documento que comprove estar o candidato em condições de concluir o curso de 

graduação até o término do período para registro acadêmico no curso de pós-graduação, ficando tal registro 

condicionado à prova de conclusão da graduação. São aceitas declarações de conclusão de curso, desde que conste a data 

da colação de grau; 

e) certidão de quitação eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (só será considerada válida aquela obtida no site 

www.tse.gov.br/internet/servicos_eleitor/quitacao.htm 

f) para candidatos do sexo masculino (de nacionalidade brasileira), cuja idade seja inferior a 46 anos até a data 

28/07/2016: cópia de certificado de reservista e prova de estar em dia com as obrigações militares. No caso de candidato 

estrangeiro, os exigidos pela legislação específica; 

g) cópia de comprovante de residência recente (máximo de seis meses); 

h) carta de intenções descrita nos itens 3.3 e 3.4 deste edital; 

i) documentação comprobatória do currículo; 

j) cópia de contracheque ou identidade funcional que comprove seu vínculo como servidor técnico-administrativo em 

educação efetivo da Universidade Federal de Minas Gerais ou de outra IFE, nos termos do item 1.3.2 deste Edital; 

k) cópia de declaração de tempo de serviço; 

 

2.2.1 A apresentação da documentação descrita nos itens j) e k), supramencionados, poderá ser substituída pela 

autorização formal do candidato, mediante indicação no campo 1.10 do formulário de inscrição, para acesso da  

Coordenação do Curso de Especialização GIFES aos dados de vínculo e tempo de serviço na UFMG, ou outra IFE, se for 

o caso, no Portal da Transparência. 

 

2.2. Qualquer informação que não seja condizente com a realidade poderá resultar em anulação do processo seletivo do 

candidato, em qualquer etapa do processo ou após o mesmo. A inscrição e a aprovação no processo seletivo não garantem a 

efetivação da matrícula do candidato no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Gestão de Instituições Federais de Educação 

Superior. As inscrições encerrar-se-ão, improrrogavelmente, na data e horários fixados neste Edital. 

 

 

3. DO PROCESSO SELETIVO 

 

 

3.1. O processo seletivo, de caráter classificatório, será realizado em duas etapas, sendo: a) Análise de currículo; b) Análise da 

carta de intenções. A seleção será feita por Banca Examinadora designada pela Coordenação composta por, no mínimo, três 

representantes do curso. 

 

3.2. A análise do currículo e dos documentos comprobatórios valerá de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e será pontuada da forma 

descrita no Anexo 1. 

 

3.3. A análise da carta de intenções valerá de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e valorizará: a) a compreensão do candidato sobre o 

impacto e a importância de suas ações no âmbito administrativo e acadêmico da universidade; valor: 0 (zero) a 40 (quarenta). 

b) sua visão em relação à inserção social do profissional na estrutura universitária; valor: 0 (zero) a 30 (trinta). c) a sua 

disposição para o curso – interesse, motivações, expectativas e disponibilidade de tempo para as atividades presenciais e a 

distância do curso; valor: 0 (zero) a 30 (trinta). 

 

3.4. A carta de intenções deverá ser apresentada com a seguinte formatação: fonte Times New Roman, tamanho 12, 

espaçamento 1,5, margem esquerda, direita, superior e inferior de 3 cm, parágrafo de 2 cm, máximo de 2 laudas. Deverá 

constar nome completo e CPF. O anexo II, disponível em formato DOC no site www.fae.ufmg.br/gifes, apresenta um modelo 

já formatado para a carta de intenções. 

 



3.5. Será empregada a média aritmética no cômputo final dos pontos obtidos com a carta de intenções e a análise de currículo. 

As vagas serão preenchidas pela ordem de classificação. 

 

3.6. No caso de empate serão respeitados os seguintes critérios, respectivamente: a) maior tempo de serviço na Instituição; b) 

maior idade do servidor; c) maior nota na análise do currículo. 

 

3.7. A não realização de qualquer das etapas do processo de seleção ocasionará a eliminação do candidato. 

 

 

4. DO RESULTADO FINAL 

 

 

4.1. O resultado será divulgado no site http://www.fae.ufmg.br/gifes até o dia 26/08/2016, com a indicação ordenada pela 

sequência decrescente das médias apuradas das notas atribuídas a cada candidato, e, nos casos de empate, de acordo com os 

critérios acima definidos no item 3.6. 

 

4.2. O candidato que sentir-se prejudicado terá um prazo máximo de 10 (dez) dias após a divulgação do resultado para 

apresentar recurso, o qual deverá ser entregue, entre 12:00 e 17:30 horas, na Secretaria do Curso de Especialização Gestão de 

Instituições Federais de Educação Superior, localizada na Faculdade de Educação da UFMG, Av. Antônio Carlos, nº 6.627, 

Bairro Pampulha, Belo Horizonte - MG, sala 301. 

 

4.2.1. Nesse período serão disponibilizadas as avaliações ao candidato. 

 

 

5. DO PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO CURSO 

 

 

5.1. O Curso terá início no dia 12/09/2016 e duração de 18 meses com término previsto para o primeiro semestre de 2018. 

 

 

6. DO REGISTRO E MATRÍCULA 

 

 

6.1. O candidato aprovado no processo seletivo de que trata este edital deverá efetuar, exclusivamente pela internet, no 

período 29 a 31/08/2016, seu cadastro prévio, mediante o preenchimento de formulário disponível no site 

https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio 

 

6.2. O DRCA tomará as providências para efetuar o Registro Acadêmico após o recebimento da documentação completa 

dos candidatos selecionados, e do preenchimento da Ficha de Cadastro Prévio pelo candidato classificado. 

 

6.3. A documentação completa dos selecionados será enviada ao DRCA pela Secretaria do Curso até o dia 01/09/2016. 

 

6.4. O candidato que tiver apresentado, no período de inscrição, documento comprobatório de estar em condições de 

concluir o curso de graduação antes do período para registro acadêmico no curso de pós-graduação, deverá entregar na 

Secretaria do Programa, até a data 31/08/2016, documento que comprove a conclusão do curso de graduação (cópia do 

diploma de graduação, expedido por estabelecimento oficial ou oficialmente reconhecido ou declaração de conclusão de 

curso em que conste a data da colação do grau). Não serão aceitas declarações com previsão de conclusão ou de colação. 

 

6.5. De acordo com o disposto no art. 39, § 2º, do Regimento Geral da UFMG, “cada aluno terá direito a um único 

registro acadêmico, correspondente a uma só vaga no curso em que foi admitido na UFMG”. 

 

6.6. Perderá automaticamente o direito à vaga e será considerado formalmente desistente o candidato classificado que 

não efetuar o Cadastro Prévio na data fixada para a realização desse procedimento ou que não apresentar qualquer dos 

documentos solicitados neste Edital. 

 

6.6.1. O preenchimento de vaga(s) decorrente(s) dessas situações será feito mediante convocação de outros candidatos, 

observada, rigorosamente, a ordem de classificação segundo a ordem decrescente de pontos obtidos no concurso, até a 

data limite para envio da documentação ao DRCA. 



 

6.7. A matrícula dos candidatos classificados até o limite das vagas será realizada no Sistema Acadêmico da Pós-

Graduação, pela Secretaria do Curso. 

 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

7.1. Todas as publicações referentes a este processo seletivo serão disponibilizadas no sites www.fae.ufmg.br/gifes, 

www.ufmg.br/prorh e www.fae.ufmg.br, sendo seu acompanhamento de inteira responsabilidade do candidato. 

 

7.2. A inexatidão das declarações, irregularidades de documentos ou outras irregularidades constatadas no decorrer do 

processo, ou posteriormente, eliminará o candidato, anulando-se todos os atos decorrentes da sua inscrição. 

 

7.3. São de inteira responsabilidade do candidato o fornecimento de informações e a atualização de seu e-mail e do endereço 

residencial durante o processo de seleção, não se responsabilizando o GIFES/FaE/UFMG por eventuais prejuízos que possa 

sofrer o candidato em decorrência de informações incorretas ou insuficientes. 

 

7.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Coordenadora do Curso de Especialização GIFES/FaE/UFMG. 

 

7.5. A Comissão Coordenadora do Curso de Especialização GIFES/FaE/UFMG reserva-se o direito de cancelar, anular ou 

adiar o Processo Seletivo por motivo de força maior ou por baixo número de candidatos inscritos, dando ampla divulgação de 

seus atos e de eventuais providências a serem tomadas pelos candidatos que já tenham efetivado sua inscrição. 

 

7.6. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer Editais Complementares que vierem a ser publicados pelo 

GIFES/FaE/PRORH/UFMG. 

 

7.7. A conclusão do curso implica na obrigatoriedade de apresentação/disponibilização, pelo egresso, do trabalho de 

conclusão de curso, em eventos institucionais, sob demanda da PRORH. 

 

7.8. Informações adicionais poderão ser obtidas pelo endereço eletrônico: gifes.fae.ufmg@gmail.com pelo telefone (31) 3409-

7489. 

 

 

Belo Horizonte, 20 de julho de 2016. 

 

 

 

 

Profa. Maria José Cabral Grillo 

Pró-Reitora de Recursos Humanos 

 

 

 

Profa. Juliane Corrêa 

Diretora da Faculdade de Educação da UFMG 



ANEXO I 

Critérios de pontuação da análise de currículo 

 

 

ESPECIFICAÇÃO PONTOS POR EVENTO 
MÁXIMO DE 

PONTOS 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Atividades acadêmicas de estágio, monitoria, 

iniciação científica, extensão e afins, segunda 

graduação, especialização 

1 ponto para cada 

certificado/declaração/ diploma 
5 

TEMPO DE SERVIÇO 

Ano completo de serviço na UFMG, concluído 

até 01/09/2016. 
1 ponto por ano 30 

Ano completo de serviço  em outras IFES, 

concluído até 01/09/2016. 
1 05 

ATIVIDADES EM IFES 

Cursos de capacitação/atualização profissional 1 ponto para 4 horas de atividade 30 

Participação / organização de eventos acadêmicos 

e ou científicos / comissões 

1 ponto para cada certificado / 

declaração 
20 

Exercício de função gratificada ou de cargo 

comissionado 

2 pontos para cada ano de 

exercício completos até 

01/09/2016. 

10 

TOTAL 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo II 

Modelo de formatação de carta de intenções 

 

Nome completo:  

CPF: 

 

Escreva aqui sua carta de intenções, com no máximo duas páginas, conforme instruções 

dos itens 3.3 e 3.4 deste edital. Esse documento já apresenta a formatação requerida, e é 

disponibilizado em DOC editável, no site www.fae.ufmg.br/gifes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


