
 

 

  

 
EDITAL No 001/2014 

 
A Universidade Federal da Bahia (Ufba), através do Instituto de Ciência da Informação (ICI), em               
convênio com o Ministério da Educação (MEC) através da Secretaria de Educação Básica (SEB),              
no âmbito do Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de Educação, em parceria com a               
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), comunica a abertura de            
inscrição no curso de Pós-graduação Lato-Senso em Gestão da Educação Municipal, na            
modalidade de educação a distância, para os dirigentes municipais de educação e            
técnicos. 
 
 
1 DO OBJETIVO DO CURSO 
 
Capacitar Dirigentes Municipais de Educação e sua equipe técnica, de forma a contribuir para o               
fortalecimento e qualidade da sua gestão e para o exercício de seu papel estratégico na               
implementação da política educacional no seu município, com vistas a garantir o direito de              
aprender de todos e contribuir para o desenvolvimento de uma Educação Básica com qualidade              
social nos municípios brasileiros. Ofertando para isso um curso de especialização diferenciado            
e focado, especialmente, na gestão municipal da educação, e todo desenvolvido na            
modalidade EaD. 
 
 
2 PÚBLICO ALVO  
 
O curso destina-se aos dirigentes municipais de educação em exercício no início do curso,              
prioritariamente, e para profissionais que lidam diretamente com a gestão da educação            
municipal e que façam parte do quadro permanente das Secretarias Municipais de Educação,             
dos Estados da Bahia, Sergipe e Alagoas.  
 
 
2.1 Pré-requisitos  
 
 

 Ser dirigente municipal de educação ou secretário adjunto do dirigente municipal de            
educação ou nomenclatura similar, dos estados da Bahia ou Alagoas ou Sergipe, ou             
técnico pertencente ao quadro permanente do executivo municipal envolvido         
diretamente com a gestão do sistema de ensino do seu município, nos estados da              
Bahia ou Alagoas ou Sergipe; 

 Ter acesso à Internet e disponibilidade de pelo menos 07 (sete) horas semanais             
para dedicar-se ao curso via on line; 

 Ter, no mínimo, formação de nível superior completo. 
 Ter conhecimento do uso de processador de texto, planilha eletrônica, correio           

eletrônico e navegação web; 
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- Participar de pelo menos 50% dos encontros presenciais que serão realizados ao            

longo do curso. São previstos quatro encontros presenciais: um no início do curso,             
um após 4 meses de curso, um após 8 meses de curso e um ao final do curso (este                   
voltado especificamente para a apresentação do Trabalho de conclusão, e cuja           
participação é obrigatória) 

- Comprometer-se a ser multiplicador do conhecimento construído ao longo do curso           
com sua equipe de apoio e assessoria. 

 
Observação importante:  
 
(1) não serão admitidos diretores de escola e/ou professores lotados em sala de aula; 
 
(2) aqueles que já realizaram o curso de extensão PRADIME poderão iniciar a             
Especialização pelo Bloco 2, desde que apresente o certificado de conclusão do mesmo. 
 
 
3 DAS VAGAS 
 

 Serão ofertadas 330 vagas para dirigentes municipais de educação (ou secretário           
adjunto do dirigente municipal de educação - ou nomenclatura similar - ou técnico             
pertencente ao quadro permanente do executivo municipal envolvido), de municípios          
prioritários, nos estados da Bahia, Sergipe e Alagoas; 

 Serão 02 (duas) vagas por município, preferencialmente uma para o dirigente (que            
pode ser efetivo ou contratado), ou o seu adjunto (que ocupando a vaga do dirigente               
também pode ser contratado) e a outra para um técnico do quadro permanente da              
secretaria, ou dois técnicos, desde que os dois sejam do quadro permanente. 

 
 
 
4 DA DURAÇÃO DO CURSO 
 
O curso tem com duração prevista de 18 (dezoito) meses, sendo ofertado no período de               
Novembro de 2014  a 20 de julho de 2016.  
 
5 DA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS  
 
A inscrição dos dirigentes municipais de educação e técnicos será realizada a partir do              
preenchimento do formulário eletrônico indicado no site do PRADIME UFBA          
(https://blog.ufba.br/ici/pradimeufba2012/). Após preencher o formulário, o dirigente ou        
técnico deverá, confirmar a sua inscrição. Para isso, é preciso: informar novamente o CPF na               
tela indicada do formulário eletrônico, salvar no computador o Termo de Compromisso            
gerado automaticamente, assina-lo e encaminhar digitalizado para o email:         
pradimeufbainscreve@gmail.com. 
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5.1 Período de inscrição 
 
A inscrição será realizada no período de 06 a 16/10/2014. 
 
6 DA DIVULGAÇÃO DA LISTA DE INSCRITOS 
 
A confirmação da inscrição dos candidatos será feita com base nos critérios expostos neste                           
Edital e a notificação da mesma será encaminhada por email para os inscritos, no período de 15 a                                   
20/10/2014, através de divulgação no site www.ici.ufba.br; Não será confirmada a inscrição de                         
candidatos que não atendam aos prérequisitos relacionados no item 2.1 desse Edital.Será                       
enviada as Undimes de Alagoas, Bahia e Sergipe uma relação dos inscritos em cada um dos                               
Estados. 
 
 
7 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

 O ato de inscrição gera a presunção absoluta de que o candidato conhece as exigências               
do presente Edital e de que aceita as condições estabelecidas, não podendo invocar             
seu desconhecimento a qualquer título, época ou pretexto; 

 A inexatidão das declarações, ou outras de qualquer natureza que afetem as            
exigências deste Edital, ocorridas em qualquer fase do processo, eliminarão a inscrição            
realizada, ou, se identificadas posteriormente, impedirão a sua continuação no Curso,           
anulando-se todos os atos e efeitos decorrentes da sua inscrição. 

- Os selecionados que se inscreverem e abandonarem o curso, ficarão impedidos de            
concorrer a novas ofertas do curso pelo prazo de 2 anos. 

 
 
DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO E APROVAÇÃO 
 
 

 Os cursistas que se ausentarem do ambiente por um período superior a 60 dias, serão               
automaticamente considerados desistentes; 

- É obrigatório a realização de no mínimo 75% de todas as atividades do curso; 
- É obrigatória a participação em todos os fóruns de discussão do curso; 
 É obrigatória a elaboração de um trabalho de conclusão de curso (TCC), o qual deverá               

ser uma proposta de intervenção no processo de gestão da educação no município.             
Essa produção deverá seguir os padrões definidos no manual de elaboração a ser             
disponibilizado no curso; 

- É obrigatória apresentação do TCC no encontro presencial final do curso. Essa            
apresentação será avaliada por uma banca composta por no mínimo 3 professores            
(sendo um deles o orientador), os quais darão a nota final ao trabalho, considerando o               
conteúdo, a proposta da intervenção e a apresentação; 

- Para aprovação no curso será necessário obter, no mínimo, um média de 70% de              
aproveitamento em todas as atividades. 
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8 CASOS OMISSOS 
 
O Comitê Interinstitucional do Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de Educação            
reserva-se ao direito de analisar e deliberar sobre casos omissos a este Edital. 
 
9 INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 
Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos através dos seguintes contatos: 
 
Coordenação Geral do Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de Educação (Pradime)            
–ICI UFBA 
Tel: (71) 3283-7762  
E-mail: pradimeufbainscreve@gmail.com 
 
 
Salvador, 02de setembro de 2014. 
 
Profa Ms. Maria Carolina Santos de Souza 
Coordenadora Geral 
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