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EDITAL DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE EXTENSÃO: FORMAÇÃO 

CONTINUADA EM CONSELHOS ESCOLARES – 2015.1 

 

 

O Diretor do Centro de Ciências da Educação/UFSC, no uso de suas atribuições 
legais, torna pública a abertura das inscrições do Curso de Extensão: Formação 
Continuada em Conselhos Escolares. O curso, que será ofertado na modalidade à 
distância, está organizado em duas fases (Fase 01 e Fase 02) cada uma com carga 
horária de 100 horas.   

 

PÚBLICO ALVO 

O curso destina-se aos técnicos da Secretaria Estadual e das Secretarias Municipais 
de Educação do Estado de Santa Catarina. 

 

PERIODO DE INSCRIÇÃO: 

31/10/2014 a 01/12/2014 

 

Vagas 

Serão ofertadas, simultaneamente, um total de 250 vagas para a Fase 1 e Fase 2 do 
Curso de Extensão.  

 

Site para inscrição:  

http://tinyurl.com/conseufsc 

 

Critérios para homologação da inscrição: 

1. Estar em efetivo exercício na Secretaria Estadual ou em alguma Secretaria 
Municipal de Educação do Estado de Santa Catarina.  



2. Ter como escolaridade mínima o ensino médio completo.  

3. Possuir conhecimentos mínimos de informática.  

4. Ter informado todos os dados solicitados na ficha de inscrição do curso. 

5. Ter sido aprovado na Fase 01 para se inscrever na Fase 02. 

 

Critérios para classificação:  

Em caso de haver demanda maior do que o número de vagas ofertadas, serão 
atendidos preferencialmente os técnicos dos municípios classificados como 
prioritários pelo Ministério da Educação, bem como os que realizaram demanda 
junto ao Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares por meio do 
Plano de Ações Articuladas (PAR). 

 

Período de matrícula do curso: 

Aos candidatos classificados serão solicitados por e-mail os documentos necessários 
para efetivação da matrícula do curso no período de 03/12/2014 a 10/12/2014.  

 

Período de oferta do curso (Fase 01 e 02): 

19 de fevereiro de 2015 a 20 de julho de 2015. 

 

Observações: 

Para o bom desempenho no Curso é importante que o cursista tenha a 
disponibilidade de, pelo menos, 05 (cinco) horas semanais para realizar as atividades 
e os trabalhos.    

Os técnicos serão estimulados a utilizar os conteúdos do Curso em ações de 
fortalecimento dos Conselhos Escolares.  

Informamos que a ficha de inscrição está no site da UNDIME/SC 
(http://www.undime-sc.org.br/). 

 

Contatos pelo e-mail conselhoescolar.ufsc@gmail.com 

 

Florianópolis, 31 de outubro de 2014. 

 

Professora Daniela Karine Ramos 

Coordenadora do Curso – CED/UFSC 
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