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Edital nº 017/2016 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 

FILOSOFIA  E PSICANÁLISE,  NA MODALIDADE A DISTÂNCIA - UFES 

 

 

O Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, no uso de suas atribuições legais e 

estatutárias, torna públicas as normas do processo de seleção de estudantes para o Curso de  

Especialização em Filosofia e Psicanálise, na modalidade a distância, com a carga horária de 360 

(trezentos e sessenta) horas. 

 

 

I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. A seleção destina-se ao provimento de vagas para o Curso de Especialização em Filosofia e 

Psicanálise, conforme o item 2.1, e será executada com base nas disposições elencadas neste 

documento e de acordo com as regras gerais da Secretaria de Ensino a Distância SEAD/UFES. 

 

II. DAS VAGAS 

2.1 .  Serão ofertadas 350 (trezentos e cinquenta) vagas, distribuídas em 14 (quatorze) polos municipais 

de apoio presencial do Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB, conforme a Quadro 1 a seguir:  

 

Quadro 1: Quantidade de vagas por polo UAB  

Polos Vagas 

Afonso Cláudio 25 

Aracruz 25 

Baixo Guandu 25 

Cachoeiro de Itapemirim 25 

Castelo 25 

Colatina 25 

Domingos Martins 25 

Itapemirim 25 

Linhares 25 

Mimoso do Sul 25 

Pinheiros 25 

Piúma 25 

Santa Teresa 25 

Vargem Alta 25 

Venda Nova do Imigrante 25 

TOTAL 350 

 

2.2. As vagas serão preenchidas, por polo, de acordo com a ordem decrescente de classificação dos 

candidatos, considerando a opção feita pelo candidato na inscrição. 

 

III. DOS REQUISITOS BÁSICOS 

3.1. Critério para seleção dos discentes: 

3.1.1. Possuir curso de Graduação na área de ciências humanas e/ou afins. 

 

 



IV. DAS INSCRIÇÕES  

 

4.1. Período: 19 de setembro a 05 de outubro de 2016 

4.2. O candidato deverá efetuar a inscrição online, mediante preenchimento do Formulário de Inscrição, 

disponível no site www.sead.ufes.br. Após imprimir o comprovante de inscrição, o candidato deve 

encaminhá-lo, em envelope lacrado, à coordenação do Curso, acompanhado dos seguintes documentos: 

 

a) Fotocópia da carteira de identidade (frente e verso); 

b) Fotocópia do CPF (caso não esteja registrado na carteira de identidade); 

c) 01 foto 3 x 4 [dos últimos 5 anos] (não serão consideradas as escaneadas); 

d) Fotocópia autenticada do diploma de graduação, registrado (frente e verso); 

e) Fotocópia autenticada do diploma de maior titulação acadêmica (frente e verso);  

 

4.3. Os candidatos deverão entregar pessoalmente o envelope lacrado contendo a documentação exigida 

nos itens 4.2 e 5.1 deste edital, nos polos indicados no quadro 1; ou por SEDEX, endereçada ao 

Coordenador do Curso, no endereço especificado no item 4.7.; ou ainda, entregar pessoalmente na 

SEAD/UFES  Curso de Especialização em Filosofia e Psicanálise. 

 

Quadro 2: Localização dos polos 

POLO ENDEREÇO 

Afonso Cláudio Alameda Nossa Senhora de Lourdes, 111 – Custódio Leite 

Ribeiro – 29600-000 – Afonso Cláudio – ES  

Aracruz Rua General Aristides Guaraná, 23 – Centro – 29190-050 – 

Aracruz – ES 

Baixo Guandu Avenida 10 de Abril, 219 – Centro – 29730-000 – Baixo 

Guandu - ES 

Cachoeiro de Itapemirim Rodovia Engenheiro Fabiano Vivacqua, s/n, Cidade 

Universitária – Dr. Luiz Tinoco da Fonseca (Morro Grande)  – 

29313-230 – Cachoeiro – ES 

Castelo  Praça Mário Lima – Nº: 43 – Escola Madalena Pisa – Vila 

Isabel – 29360000 – Castelo – ES 

Colatina Rua Sérgio Bernardina, s/nº - Santa Teresinha 

EMEF Adwalter Ribeiro Soares – 29702-600 – Colatina – ES  

Domingos Martins Travessa Augusto Schwambach, 87 

Centro – 29260-000 – Domingos Martins – ES  

Itapemirim Rua Francisco Henrique de Araújo – S/Nº – Centro (referência: 

Setor de Transportes da Secretaria Municipal de Educação de 

Itapemirim/ES) – 29.330-000 – Itapemirim/ES 

Linhares Avenida Presidente Costa e Silva, 155 

Novo Horizonte – 29902-120 – Linhares – ES  

Mimoso do Sul Rua Projetada – nº: S/N – Chácara DO Chafariz – Pombal –  
29400000 – Mimoso do Sul-ES 

Pinheiros Rua General Rondon, s/nº - Novo Canaã – 29980-000 – 

Pinheiros – ES 

Piúma Rua Jair Novais, 56 – Centro – 29285-000 – Piúma – ES 

Santa Teresa 

 

Av. Jerônimo Vervloet, 145 – Centro –  29650-000 – Santa 

Teresa – ES  

Vargem Alta Rua Pedro Israel David, 500 – Centro (Parque de Exposições) 

– 29295-000 – Vargem Alta – ES 

Venda Nova do Imigrante Avenida Evandi Américo Comarela, 385 – Centro (3º piso 

andar da Prefeitura) – 29375-000 – Venda Nova do Imigrante 

– ES  

 

  



4.5. Não serão aceitas inscrições com data de postagem posterior ao prazo constante no item 7.2 deste 

Edital. 

4.6. Será desabilitado para o processo de seleção o candidato cuja documentação requerida estiver 

incompleta. 

 

4.7. Contatos e endereço para envio da documentação: 

 

A/C: Prof. Drª Claudia Pereira do Carmo Murta 

Coordenadora do Curso de Especialização em Filosofia  e Psicanálise - Secretaria de Educação a 

Distância – SEAD-UFES. 

 

ASSUNTO: Candidato a Aluno 

Secretaria de Ensino a Distância – SEAD 

Universidade Federal do Espírito Santo - UFES 

Av. Fernando Ferrari, 514, Vitória - ES - Campus de Goiabeiras - CEP: 29075-910 

 

E-mail: ufes.filpsi2017@gmail.com 

Sítio eletrônico: http://www.sead.ufes.br 

 

 

V. DA SELEÇÃO 

 

5.1.  A Prova de Títulos verificará a afinidade do candidato com a área de conhecimento do curso, 

conforme pontuação constante do quadro 2 e Carta de intenção . 

 

Quadro 2: Critérios de Pontuação do Currículo e Carta de Intenção – escala de 0 (zero) a 13 (treze) 

pontos  

 

Especificação do Título Pontos por título 

Curso de Especialização 2,0 pontos 
Curso em 

qualquer área 
2,0 

Curso de Aperfeiçoamento  
Até 3,0 pontos (1,0 

ponto por certificado) 
Qualquer área 3,0 

Cursos de Extensão 

(Carga horária mínima por certificado 20 horas) 

realizados a partir de 2010 

Até 2,0 ponto (0,5 por 

certificado) 

 

Qualquer área 2,0 

Carta de Intenção  do interesse pelo Curso (20 linhas 

no máximo – Digitada – Arial 12 – espaço 1,0. 
         6 pontos  6,0 

TOTAL   13,0 

 

5.2.  Todas as categorias do quadro 2 deverão ser devidamente comprovadas pelos candidatos.  

 

 

VI. CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS E DOS RECURSOS 

6.1. A classificação dos candidatos dar-se-á em ordem decrescente, levando-se em consideração a soma 

dos pontos obtidos na Prova de Títulos. 

6.2. Em caso de empate na pontuação entre os candidatos, o desempate dar-se-á observando, isoladamente 

e em ordem decrescente, os seguintes critérios: 

6.2.1. Idade igual ou superior a 60 anos, conforme estabelece o artigo 27, parágrafo único, da Lei n. 

10.741, de 1º de outubro de 2003. 

6.3. Os candidatos poderão apresentar recurso fundamentado em até 02 (dois) dias úteis, contados da 

publicação do resultado da Prova de Título, em formulário próprio, postado no sítio eletrônico 

[www.sead.ufes.br] ,     conforme instruções nele contidas. 



6.4. As respostas aos recursos apresentados pelos candidatos serão fornecidas, em até 02 (dois) dias 

úteis, após o seu recebimento. 

 

VII. DO CALENDÁRIO 

7.1. Período de inscrições: 19 de setembro a 05 de outubro 

7.3. Resultado da Prova de Título: a partir de 19/10/2016. 

7.4. Período para Recursos do resultado: 20/10/2016 

7.5. Resultado Final: a partir de 21/10/2016. 

7.6. Previsão de início do curso: 07/11/2016. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1. Todos os alunos selecionados nesse processo seletivo serão matriculados automaticamente pela 

Secretaria do Curso de Especialização em Filosofia e Psicanálise . 

8.2. Inexatidão das declarações, irregularidades de documentos ou outras irregularidades constatadas no 

decorrer do processo, ou posteriormente, eliminará o/a candidato/a, anulando-se todos os atos decorrentes 

de sua inscrição. 

8.3.  Uma vez matriculado, o aluno comprometer-se-á a cumprir as atividades e a realizar as avaliações 

propostas, de acordo com as normas e o cronograma do curso. 

8.4. O aluno matriculado no curso deverá, obrigatoriamente, frequentar os encontros presenciais no polo 

para o qual foi selecionado. Os encontros presenciais acontecerão quinzenalmente.  

8.5. É de inteira responsabilidade do candidato o fornecimento de informações e a atualização de seu 

endereço eletrônico durante o processo de seleção, não se responsabilizando a Coordenação do Curso por 

eventuais prejuízos que possa sofrer o candidato em decorrência de informações incorretas ou 

insuficientes. 

8.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Banca de Avaliação no que tange à realização da Seleção. 

8.7. A SEAD/UFES reserva-se o direito de cancelar, anular ou adiar o curso por motivo de força maior ou 

por baixo número de candidatos/as inscritos, dando ampla divulgação de seus atos e de eventuais 

providências a serem tomadas pelos/as candidatos/as que já tenham efetivado sua inscrição. 

8.8. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer Editais Complementares que vierem a 

ser publicados pela SEAD/UFES. Informações adicionais poderão ser obtidas pelo endereço eletrônico. 

8.9. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas no presente Edital. 

8.10. A documentação de candidatos não aprovados e não classificados, enviada para secretaria do curso, 

poderá ser retirada na SEAD/UFES no período de 01/12 a 27/12/2016. Após esse prazo, os documentos 

serão incinerados. 

 

 

Vitória, 19 de setembro de 2016. 

Reinaldo Centoducatte 

Reitor da UFES 

 


