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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

CENTRO DE APOIO À EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
CURSO DE EXTENSÃO DISLEXIA: CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS 

 
EDITAL 001/2016 – PROCESSO DE SELEÇÃO DE ALUNOS/CURSISTAS 

 

O Centro de Apoio à Educação a Distância da Universidade Federal de Minas Gerais e a 
Coordenação do Curso de Extensão “Dislexia: causas e consequências” fazem saber 
que, no período de 09/03/2016 a 21/03/2016  estarão abertas as inscrições para o 
Processo de Seleção de 320 (trezentos e vinte) cursistas, para o Curso de Extensão 
“Dislexia: causas e consequências”, na modalidade a distância, em parceria com o 
projeto de extensão “Integração entre o saber acadêmico e a Educação Básica: novas 
perspectivas para o alfabetizador”, coordenado pela Prof.ª Dra. Ângela Maria Vieira 
Pinheiro, do Departamento de Psicologia da UFMG. 
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O Processo de Seleção de alunos cursistas será regido pelas regras estabelecidas 
neste documento e executado pela Coordenação do Curso de Extensão “Dislexia: 
causas e consequências” 
1.2. O candidato que, por qualquer motivo, deixar de atender as normas e às 
recomendações estabelecidas neste documento será automaticamente eliminado do 
processo de seleção. 
1.3. O candidato aprovado se comprometerá a efetivar a matrícula, cumprir as suas 
atividades e realizar as avaliações propostas, de acordo com as normas e o 
cronograma do curso. 
 
2. DAS VAGAS 
2.1. Serão ofertadas 320 (trezentas e vinte) vagas, distribuídas conforme o quadro a 
seguir:  
 

Público Número de vagas 

Estudante de Pedagogia 150 

Professor do Ensino 
Fundamental 

150 

Outros profissionais da área da 
Educação Básica 

20 

Total 320 

 
 
3. DOS REQUISTOS PARA A INSCRIÇÃO 
3.1. São requisitos para inscrição: 

3.1.1. Ser aluno regularmente matriculado em cursos de Licenciatura em 
Pedagogia, proveniente dos polos de formação da Universidade Aberta do Brasil e 
também de outras instituições públicas e privadas de ensino superior 
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(credenciadas pelo MEC); ser professor do Ensino Fundamental da Educação 
Básica; ser profissional da área da Educação Básica. 

3.1.2. Ter disponibilidade de horário para estudar para o curso, durante 
aproximadamente 04 (quatro) horas por semana, de março de 2016 a junho de 2016; 
3.1.3. Ter familiaridade com o uso de computadores e internet. Devem saber realizar 
navegação on-line durante, no mínimo, 04 (quatro) horas semanais no período do 
curso para participar de discussões, avaliações e desenvolver outras atividades 
encaminhadas pelos Tutores e Professores do Curso; 
 
4. DOS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 
4.1. Para se inscrever, o candidato deverá conhecer e estar de acordo com as 
exigências contidas neste Edital, bem como ter o perfil descrito no item 3. 
4.2. As inscrições serão realizadas exclusivamente via Internet, mediante o 
preenchimento do formulário eletrônico disponível no site www.ead.ufmg.br, e 
submissão eletrônica de documentação, conforme item 4.3, no período de 09 a 21 de 
março de 2016.  
4.3. Após preencher o formulário eletrônico do item 4.2, o candidato deverá anexar a 
documentação relacionada abaixo, no formato PDF (Portable Document Format).  

a) Cédula de Identidade; 
 b) CPF; 
 c) Comprovante de endereço; 

d) Comprovante de matrícula em curso superior de Pedagogia ou comprovante 
de vínculo profissional na Educação Básica atual; 

 
4.4. Constatada a falta ou irregularidade de qualquer documento, o candidato 
será automaticamente excluído do Processo de Seleção.  
4.5. A Coordenação do Curso de Extensão Dislexia: causas e consequências e o 
CAED/UFMG não se responsabilizam por solicitações via Internet, não recebidas, por 
motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamentos das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem 
técnica que impossibilitem a transferência de dados.  
 
5. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
5.1. O resultado final das inscrições será divulgado no endereço eletrônico do 
CAED/UFMG (www.ead.ufmg.br), a partir do dia 28 de março de 2016. 
5.2. Se houver número de inscritos superior ao número de vagas, será dada 
preferência aos cursistas que se enquadrarem nos seguintes critérios, nesta ordem:  

a) estudantes de Pedagogia;  
b) professores do Ensino Fundamental;  
c) profissionais da Educação Básica. 

 
6. DA MATRÍCULA 
6.1. Após seleção e conferência da documentação enviada, o candidato aprovado no 
processo de seleção do curso estará automaticamente matriculado no curso.  
6.3. Os dados informados para a matrícula são de responsabilidade exclusiva dos 
candidatos. 

http://www.ead.ufmg.br/
http://www.ead.ufmg.br/
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6.4. Os candidatos que não acessarem o Ambiente Virtual de Aprendizagem nas 
primeiras 72 horas após o início do curso serão substituídos por candidatos 
classificados na lista de espera. 
 
7. DO CRONOGRAMA - ATIVIDADES e DATAS 
7.1. Inscrições no Processo Seletivo: de 09/03/2016 a 21/03/2016  
7.2. Resultados da seleção: a partir do dia 28/03/2016  
 
7.3. Início do curso: 04/04/2016 (abertura da plataforma moodle para familiarização e 
apresentação). 
 
8. DA COMISSÃO EXAMINADORA 
A Comissão Examinadora do Processo Seletivo dos Cursistas será composta pela 
Coordenação do Curso de Extensão Dislexia: causas e consequências. 
 
9. DOS RECURSOS 
9.1 O recurso será julgado pela Banca Examinadora do Processo Seletivo. 
9.2. O recurso deverá ser interposto no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data 
de divulgação do resultado no site. 
9.3. O recurso deverá ser entregue ou encaminhado, via Sedex, para Laboratório de 
Processos Cognitivos - Av. Pres. Antônio Carlos, 6627- FAFICH / UFMG 
Belo Horizonte / MG - 31270-901. Pede-se que identifique no envelope “Inscrição 
para Cursista do Curso de Extensão Dislexia: causas e consequências – Edital 
001/2016”.  
9.4. O recurso deverá conter o nome do candidato e a justificativa do que motivou a 
insatisfação do reclamante e deverá ser postado até o terceiro dia útil da data de 
divulgação dos resultados. 
9.5. O resultado do julgamento será disponibilizado no site www.ead.ufmg.br no prazo 
de até 05 (cinco) dias, a contar da data imediata da divulgação dos resultados. 
 
 
10. EXCLUSÃO 
 
10.1. Será excluído do processo seletivo ou de qualquer uma de suas etapas o 
candidato que: 

10.1.1 Preencher com dados incorretos e inverídicos a ficha de inscrição. 
10.1.2 Deixar de apresentar os documentos solicitados no prazo estabelecido. 

 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
11.1. O prazo de validade do processo seletivo será de 12 (doze) meses, a contar da 
data de publicação on-line do resultado final. 
11.2. Inexatidão das declarações e irregularidades de documentos ou outras 
irregularidades constatadas no decorrer do processo, ou posteriormente, eliminarão o 
candidato, anulando-se todos os atos decorrentes da sua inscrição. 
11.3. É de inteira responsabilidade do candidato o fornecimento de informações e a 
atualização de seu endereço residencial durante o processo de seleção. O CAED/UFMG 

http://www.ead.ufmg.br/
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e a Coordenação do Curso de Extensão Dislexia: causas e consequências não se 
responsabilizarão por eventuais prejuízos que possa sofrer o candidato em decorrência 
de informações incorretas ou insuficientes. 
11.4. Os casos omissos, no que tange à realização da Seleção, serão resolvidos pela 
Coordenação do Curso de Extensão Dislexia: causas e consequências. 
11.5. O CAED/UFMG e a Coordenação do Curso de Extensão Dislexia: causas e 
consequências reservam-se o direito de cancelar, anular ou adiar o concurso por 
motivo de força maior ou por baixo número de candidatos inscritos, a critério da 
própria Coordenação, dando ampla divulgação de seus atos e de eventuais 
providências a serem tomadas pelos candidatos que já tenham efetivado sua inscrição. 
11.6. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer Editais 
complementares que vierem a ser publicados pela coordenação do Curso de Extensão 
Dislexia: causas e consequências e pelo CAED.  
11.7. Informações adicionais poderão ser obtidas exclusivamente pelo endereço 
eletrônico: tatiana.dislexiabrasil@gmail.com  
 
 
 
 

 
Belo Horizonte, 02 de março de 2016. 

 
 
 

Prof. Wagner José Corradi Barbosa 
Diretor de Educação a Distância da UFMG 

 
 
 

Profª Dra. Ângela Maria Vieira Pinheiro 
Professora Titular do Departamento de Psicologia da UFMG 

Coordenadora do Curso de Extensão Dislexia: causas e consequências 
 
 
 

Tatiana de Deus Corrêa Linhares 
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFMG 

Subcoordenadora do Curso de Extensão Dislexia: causas e consequências 
 
 
 

 
 

 
 


