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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

UNIMONTES UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Coordenadoria Administra�va

Processo SEI nº 2310.01.0016839/2022-51

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO DA UNIMONTES – MODALIDADE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – SISTEMA
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)

EDITAL Nº 02/2022 - CEAD/DISCENTES/UAB-UNIMONTES 

 

O Reitor da Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes –, através do Centro de Educação a Distância – CEAD, no uso de suas atribuições
regimentais e da legislação vigente, torna público o presente edital de abertura de inscrições para candidatos ao Processo Sele�vo dos Cursos de Pós-
Graduação em nível de especialização Lato Sensu, na modalidade de Educação a Distância, de Especialização em Alfabe�zação e Mul�letramentos, nos
Municípios/Polos de Buri�s/MG, Carlos Chagas/MG, Januaria/MG, Joaima/MG e Sete Lagoas/MG; Especialização em Educação a Distância, nos
Municípios/Polos de Araxá/MG, Formiga/MG, Monte Azul/MG, Paracatu/MG e Pedra Azul/MG, especificados no item 2, deste Edital, na modalidade de
Educação a Distância em parceria com os Municípios/Polos par�cipantes do sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB –, ins�tuído pelo Ministério da
Educação, celebrado entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES – e a Unimontes. O Processo Sele�vo será
realizado observando-se as normas discriminadas neste Edital.

 

1. DAS INSCRIÇÕES

1.1. Poderão par�cipar deste Processo Sele�vo: para os cursos de especialização em Alfabe�zação e Mul�letramento e Educação a
Distancia, os Professores da Educação Básica (com vagas prioritárias), categoria I, e Profissionais da Educação Básica ou do Ensino Superior, que atuam
nas funções administra�vas (com vagas remanescentes), categoria II

1.2. A documentação comprobatória para par�cipação em cada um dos cursos será exigida no ato da inscrição.     

1.2.1. Os candidatos deverão efetuar o upload - envio eletrônico de arquivos no formato “PDF”, observando a ordem da documentação exigida,
somente pelo sistema eletrônico de Processos Sele�vos do CEAD/Unimontes, no endereço eletrônico www.ead.unimontes.br, no ato da inscrição, dos
seguintes documentos:

a) CPF (cópía legível e sem rasuras);

b)  RG (cópía legível e sem rasuras);

c) Documentação comprobatória conforme a categoria pretendida, informada no ato da inscrição:  

Categoria 1 - Comprovante que é Professor da Educação Básica (Cer�dão, Atestado, Declaração, Carteira de Trabalho ou
Contrato de Trabalho). 
Categoria 2 - Comprovante que é Profissional da Educação Básica ou do Ensino Superior, que atua nas funções
administra�vas (Cer�dão, Atestado, Declaração, Carteira de Trabalho ou Contrato de Trabalho).

1.3. Não serão aceitas inscrições de pessoas que estejam matriculadas em cursos de graduação ou qualquer outro curso de Pós-Graduação da
Unimontes.

1.4. As inscrições e oferta dos cursos serão gratuitos.

1.5. As inscrições estarão abertas no período das 8 horas do dia 19/09/2022 às 18 horas do dia 30/09/2022 e deverão ser efetuadas somente
via internet, na página www.ead.unimontes.br.

1.5.1. O candidato, para se inscrever via internet, deverá preencher a ficha de inscrição e, após efe�var a operação, imprimir o comprovante.

1.5.1.1. Em caso de duplicidade de inscrição, será considerada a de data mais recente.

1.5.1.2. No ato da inscrição, o candidato deverá optar obrigatoriamente por um único curso em um único polo de apoio do curso em que se
inscreveu, entre os relacionados no subitem 2.1 deste Edital.

1.5.1.3. A Unimontes e o CEAD não se responsabilizam por qualquer problema na inscrição via internet, mo�vado por falhas de comunicação,
falta de energia elétrica, conges�onamento das linhas de comunicação, bem como por outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a conexão ou
transferência de dados.

1.5.1.4. As informações prestadas no requerimento de inscrição são de total responsabilidade do candidato.

1.5.1.5. Ao inscrever-se, o candidato declara conhecer e aceitar as condições estabelecidas neste Edital e compromete-se a tomar conhecimento
de eventuais termos adi�vos e avisos que vierem a ser publicados no endereço eletrônico www.ead.unimontes.br, das quais não poderá alegar
desconhecimento.

1.6. Cronograma do Processo Sele�vo: 

Item Descrição Data

1.6.1.
 Publicação do Edital 01/09/2022

1.6.2. Impugnação do Edital (Enviar por e-mail: psespecializacao@ead.unimontes.br) 01/09/2022 a 08/09/2022

http://www.ead.unimontes.br../
http://www.ead.unimontes.br%2C/
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1.6.3.
 

Período de Inscrição 

(Enviar documentos digitalizados, formato PDF, pelo sistema de Processos Sele�vos Cead/Unimontes)
19/09/2022 a 30/09/2022

1.6.4.
 Lista de Candidatos Inscritos 04/10/2022

1.6.5.
 Resultado Preliminar dos Candidatos Classificados 10/10/2022

1.6.6.
 Interposição de Recurso  11/10/2022 a 18/10/2022

1.6.7.
 Resultado da Análise de Recursos 21/10/2022

1.6.8.
 Homologação e Publicação do Resultado Final – 1ª chamada 21/10/2022

 

2. DAS VAGAS

2.1. Os Cursos de Especialização Lato Sensu terão as seguintes vagas distribuídas entre os polos de ensino abaixo relacionados. O programa de
cada curso está disponível no anexo I deste Edital.

2.1.1. Curso 1: Especialização em Alfabe�zação e Mul�letramento

Polo 1 - Buri�s: 32 vagas

Polo 2 - Carlos Chagas: 32 vagas

Polo 3 - Januária: 32 vagas

Polo 4 - Joaima: 32 vagas

Polo 5 - Sete Lagoas: 34 vagas

Total: 162 vagas

 

2.1.2. Curso 2: Especialização em Educação a distancia

Polo 1 - Araxá: 34 vagas

Polo 2 - Formiga: 32 vagas

Polo 3 - Monte Azul: 32 vagas

Polo 4 - Paracatu: 32 vagas

Polo 5 - Pedra Azul: 32 vagas

Total: 162 vagas

 

Total geral: 324 vagas

 

3. DOS CURSOS

3.1. A carga horária total de cada curso contempla, no máximo, 420 h/a, conforme anexo I, cons�tuídas por módulos: distribuídos em 3
semestres (18 meses), incluindo cumprimento de créditos e elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso.

3.1.1. Serão u�lizados os seguintes recursos didá�cos: a) Textos de apoio ao estudo, por disciplina; b) Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
para comunicação entre os sujeitos e a disponibilização de textos complementares; e c) Sistema de Acompanhamento (tutoria).

3.1.1.1. O início dos cursos está previsto para 11 de novembro/2022.

 

4. DO SISTEMA DO PROCESSO SELETIVO  E DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS

4.1. A seleção acontecerá por ordem de inscrição, realizada no sí�o eletrônico www.ead.unimontes.br,rigorosamente dentro do prazo
constante no subitem 1.5 deste Edital. Todos os candidatos que par�ciparão do Processo Sele�vo serão classificados, por ordem de registro de inscrição,
em uma lista única para cada curso, em cada um dos polos, da seguinte forma: primeiro serão classificados os candidatos, dentro do limite de vagas,
conforme item 2 do Edital, inscritos na categoria de vagas prioritárias, em cada um dos cursos/Município/Polo. Havendo vagas não preenchidas, as
mesmas serão distribuídas para os candidatos inscritos na categoria de vagas remanescentes, para cada um dos cursos/Município/Polo, conforme
subitem 1.1 do Edital.

 

5. DO RESULTADO

5.1. O resultado preliminar do processo sele�vo será divulgado nos polos e no endereço eletrônico www.ead.unimontes.br até o dia
10/10/2022.

5.2. O resultado final do processo sele�vo será divulgado nos Polos e no endereço  www.ead.unimontes.br até o dia 21/10/2022.

 

6. DOS RECURSOS

http://www.ead.unimontes.br%2Crigorosamente/
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6.1. Os recursos, devidamente fundamentados, somente poderão ser interpostos, em formulário próprio pela internet, mediante código de
acesso, no sí�o eletrônico www.ead.unimontes.br, das 8 horas do dia 11/10/2022 às 18 horas do dia 18/10/2022. O resultado dos recursos serão
divulgados no dia 21/10/2022, no endereço www.ead.unimontes.br.  É necessário informar os dados do candidato, curso pleiteado e polo em que se
 inscreveu.

6.1.1. Admi�r-se-á um único recurso para cada candidato.

6.2. Caberá recurso quanto aos possíveis erros no lançamento do resultado preliminar.

 

7. DA MATRÍCULA

7.1. A matrícula dos candidatos classificados, obedecendo à legislação que rege a matéria, será feita no período de 25 a 29/10/2022, no
horário das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

7.2. A matrícula será efetuada no Polo de Apoio presencial para o qual se inscreveu.

7.3. No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar cópias legíveis e auten�cadas dos seguintes documentos:

a) Requerimento em formulário próprio (fornecido pela Unimontes), devidamente preenchido;

b) Documento de iden�dade;

c) Título de Eleitor;

d) Documento comprobatório de estar em dia com as obrigações militares (sexo  masculino);

e) Diploma de graduação ou Declaração de Conclusão de Curso.

f) Documentação comprobatória, em atendimento ao subitem 1.1 deste Edital.

7.4. O candidato que não efetuar a respec�va matrícula nos prazos indicados ou que deixar de apresentar a documentação exigida será
considerado desistente e seguirá os classificados em lista de espera.

7.5. A falta ou a ilegibilidade de um dos documentos relacionados acima implicará cancelamento da matrícula do candidato, não cabendo
recurso nem lhe sendo facultada a matrícula condicional.

7.6. A documentação a que se refere o subitem 7.3 deste Edital deverá estar legível e sem rasuras.

7.7. Ao efetuar a matrícula, o candidato estará aceitando o cumprimento das normas regimentais e estatutárias da Universidade.

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. Será eliminado, em qualquer época (mesmo depois de matriculado), o candidato que, comprovadamente, para realizar o Processo
Sele�vo, �ver usado documentos e/ou informações falsas ou outros meios ilícitos.

8.2. A relação oficial dos candidatos inscritos, por curso e polo, será divulgada pela Unimontes no endereço eletrônico:
www.ead.unimontes.br constando: nome, número de inscrição e número do CPF do candidato, até o dia 21/10/2022.

8.3. À não observância das disposições e instruções con�das neste Edital poderá acarretar a eliminação do candidato no presente Processo
Sele�vo.

8.4. Os casos omissos serão resolvidos pelo CEAD/Unimontes

8.5. Ao CEAD/Unimontes é reservado o direito de não realizar o Processo Sele�vo, no Polo em que o nº de inscritos seja menor que 1,5 vezes
o número de vagas.

8.6. Caso o CEAD/Unimontes decida aplicar o disposto no item 8.5, o candidato será comunicado e poderá fazer opção por outro Polo/Curso,
até o dia 11/10/2022.

8.7. Caso o candidato não se manifeste quanto a opção por outro Polo/Curso, será considerado desistente e seguirá a ordem de inscrição em
lista de espera.

8.8. Ao CEAD/Unimontes é reservado o direito de não realizar o curso, no Polo em que o número de aprovados seja menor que o número de
vagas.

8.9. A data de início dos cursos prevista neste Edital, fica condicionada ao repasse de recursos financeiros a ser realizado pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, no âmbito do Programa UAB/Unimontes.

 

Para conhecimento de todos, o presente Edital, na sua íntegra, será divulgado na internet, por meio do sí�o www.ead.unimontes.br, e na imprensa local,
com publicação de seu extrato.

 

 

Professor Fernando Guilherme Veloso Queiroz
Diretor do Centro de Educação a Distância – CEAD

 

Professor Antônio Avilmar Souza
Reitor

  

  

ANEXOS AO EDITAL

http://www.ead.unimontes.br/
http://www.ead.unimontes.br/
http://www.ead.unimontes.br%2C/
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Documento assinado eletronicamente por Fernando Guilherme Veloso Queiroz, Diretor, em 31/08/2022, às 11:58, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Antonio Alvimar Souza, Reitor, em 01/09/2022, às 15:35, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 52231110 e o código CRC B5CA8BA7.

Referência: Processo nº 2310.01.0016839/2022-51 SEI nº 52231110

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

