
 

 

 

 

 

 

EDITAL DE INSCRIÇÕES 
 
 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO 
INTERCULTURAL - MODALIDADE PRESENCIAL PARA 2009 – UNIDADE ACADÊMICA DO 
AGRESTE 
 
A Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos da Universidade Federal de Pernambuco – 
PROACAD/UFPE, de acordo com a Lei nº 9.394/1996, a Portaria n0 40/2007-MEC, a 
Resolução. 01/09 do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão (CCEPE) desta 
Universidade e o presente Edital, divulga as normas do Processo Seletivo para ingresso no 
primeiro semestre letivo do ano de 2009 para o Curso de Licenciatura em Educação 
Intercultural, modalidade presencial para formação de professores que já atuam em escolas 
indígenas.   1. HABILITAÇÕES DO CURSO E TURNO - O curso, oferecido no Centro 
Acadêmico do Agreste da UFPE sob responsabilidade Núcleo de Formação Docente, é 
composto de 3 (três) habilitações: Linguagem e Artes, Ciências da Terra e da Natureza e 
Ciências Humanas e Sociais e será oferecido exclusivamente no turno diurno (manhã e 
tarde) e funcionará em sua sede, localizada na cidade de Caruaru, no Campus do Agreste, Br 
104, Km 59, PE.   2. INSCRIÇÕES - Poderão concorrer ao Processo Seletivo/Vestibular 2009 – 
Curso de Licenciatura em Educação Intercultural exclusivamente docentes sem titulação em 
nível superior em exercício do magistério em escolas indígenas do Estado de Pernambuco.  No 
ato de inscrição o candidato deverá indicar a ordem de suas preferências para cada uma das 
habilitações constantes no item 1.   As inscrições serão realizadas apenas na INTERNET e estarão 
abertas no período de 19 a 30 de março de 2009. Para inscrever-se o candidato deverá preencher o 
formulário eletrônico disponível no site www.covest.com.br e emitir, a partir da própria INTERNET, a 
Guia de Recolhimento da União (GRU/SIMPLES), referente ao pagamento da taxa de inscrição, no 
valor de R$ 90,00 (noventa reais), com pagamento de boleto exclusivamente nas agências do Banco do 
Brasil.   3. VAGAS - As vagas serão oferecidas, para cada uma das 3 (três) habilitações 
definidas no item 1. O quantitativo por habilitação será de acordo com a seguinte distribuição: 
33 (trinta e três) vagas para a habilitação Linguagem e Artes; 19 (dezenove) vagas para a 
habilitação Ciência da Terra e da Natureza e 07 (sete) vagas para a habilitação Ciências 
Humanas e Sociais, totalizando 59 (cinqüenta e nove) vagas.   4. PROVA, PARTES DA PROVA E 
LOCAL DE REALIZAÇÃO - A prova, composta de duas partes. A primeira parte constará da 
elaboração de texto (Redação). A segunda parte incluirá 50 (cinqüenta) questões escritas objetivas do 
tipo múltipla escolha, com cinco alternativas para resposta, dentre as quais apenas uma estará correta, 
explorando conhecimentos sobre Língua Portuguesa e Literatura (Português 2), História do Brasil, 
Geografia, Biologia, Química, Física e Matemática com a seguinte distribuição: Língua Portuguesa e 
Literatura, 08 (oito) questões; História do Brasil, Geografia, Biologia, Química, Física e Matemática, 
serão compostas de 07 (sete) questões. cada uma. O valor da nota em cada parte da prova será de 10 
pontos, ou seja, cada candidato poderá obter nota máxima, em cada parte, entre zero e 10 (dez). 4.1. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - O programa a ser explorado em cada uma das partes obedecerá aos 
conteúdos do Núcleo Comum do Currículo do Ensino Fundamental e do Ensino Médio do currículo 
diferenciado implementado nas escolas indígenas de Pernambuco. 4.2. ATENDIMENTO ESPECIAL - O 
candidato portador de deficiência receberá atendimento especial e individualizado durante as provas 
mediante requerimento prévio.  4.3. DATA DURAÇÃO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PROVA - A 
prova do exame seletivo será realizada no dia 12 de abril de 2009,  com duração de quatro horas e 
trinta minutos, no horário de 13h00 às 17h30 – hora de Recife, na GRE – Arcoverde – Regional Sertão 
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do Moxotó-Ipanema, Rua Castro Alves. s/n, São Cristóvão, Arcoverde –PE, CEP: 56512-400 – Fone 
(87) 3821-0532.   5. ELIMINAÇÃO - Ambas as partes que compõem o exame deste processo seletivo 
apresentam caráter eliminatório e classificatório. Será eliminado do processo seletivo, o candidato que 
incorrer a pelo menos uma das condições abaixo: a) obtiver nota inferior a 2,5 (dois e meio) na primeira 
parte (Redação); b) obtiver nota zero na segunda parte da prova; c) faltar à prova; d) inscrever-se neste 
processo seletivo por experiência; e) for apanhado portando aparelho de telefonia móvel, ou qualquer 
outro aparelho eletrônico, durante a realização da prova; f) não for classificado, em ordem decrescente 
da nota obtida na segunda parte da prova, no limite do quantitativo de provas de Redação a serem 
corrigidas, conforme quantitativos especificados a seguir: razão candidato/vaga menor que 3 (três), 2 
(duas) vezes o número de vagas oferecidas; razão candidato/vaga na faixa de 3 (três) a 6 (seis), 3 (três) 
vezes o número de vagas oferecidas; razão candidato/vaga maior que 6 (seis) e menor ou igual a 12 
(doze), 4 (quatro) vezes o número de vagas oferecidas e razão candidato/vaga maior que 12 (doze), 5 
(cinco) vezes o número de vagas oferecidas; g) não comparecer ao ato da matrícula ou não apresentar 
documentos requeridos para a matrícula, conforme especificado no Edital de Matrícula Acadêmica, 
entre esses, a condição de professor sem titulação em nível superior no exercício do magistério 
em escolas indígenas. A documentação deverá ser fornecida por uma liderança indígena 
registrada na FUNAI/PE.   6. CLASSIFICAÇÃO - Os candidatos serão classificados em ordem 
decrescente do argumento de classificação (ARG), considerado o quantitativo de vagas. A 
ocupação das vagas disponíveis obedecerá a esta classificação e será realizada de acordo 
com a ordem de preferência pelas habilitações, indicada por cada candidato no ato da 
inscrição. 6.1. ARGUMENTO DE CLASSIFICAÇÃO (ARG) - Considerando nparte1 como a nota 
obtida na Redação (primeira parte da prova) e nparte2, a nota obtida na segunda parte da 
prova, então o argumento de classificação será ARG= 0,4xnparte1 + 0,6xnparte2.  Os 
candidatos serão sucessivamente atendidos de acordo com a ordem de preferência declarada 
no ato de inscrição, até o limite de vagas oferecidas para cada habilitação. 6.2. DESEMPATE - 
Ocorrendo empate na classificação na última colocação de cada habilitação, o critério para o 
preenchimento da referida vaga obedecerá à ordem abaixo: I – a melhor nota na prova de 
Redação; II – maior número de acertos nas questões de Português 2.  7. RECURSOS. Ficam 
assegurados recursos quanto aos gabaritos das provas e, mediante pedido prévio de vistas, revisão de 
notas, conforme descrito no Manual do Candidato.  8. MATRÍCULA O vinculo institucional com a UFPE 
e a matrícula nos componentes curriculares obrigatórios referentes ao primeiro período letivo dos 
candidatos classificados será realizada pelo Departamento de Controle Acadêmico (DCA) da 
PROACAD mediante a entrega dos documentos que deverá ser efetuada, exclusivamente, nos dias, 
horários e locais previstos no Edital de Matrícula, publicado no Manual do Candidato. 8.1. 
REMANEJAMENTO - Na hipótese de candidatos classificados não comparecerem à matrícula no prazo 
fixado em Edital, ou não apresentarem a documentação exigida para a matrícula, ou no caso de 
surgimento de vagas em decorrência de desistência de matrículas já efetuadas, proceder-se-á a nova 
chamada de candidatos aprovados e ainda não classificados para ocupação dessas vagas, de acordo 
com a ordem decrescente do argumento de classificação (ARG) e obedecendo a ordem de 
preferência de habilitação declarada no ato da inscrição.  Novas chamadas serão realizadas, 
por sucessivas vezes, até que sejam convocados todos os candidatos classificáveis, ou até 
que seja atingida uma data prevista no Edital de Matrícula. Do Edital de Matrícula constará 
apenas a programação das duas classificações iniciais e a data limite para realizar as novas 
classificações.   9. REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO: O Processo Seletivo será realizado 
pela Comissão de Processos Seletivos e Treinamentos (COVEST-COPSET), da Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento da UFPE (FADE/UFPE), sob supervisão da PROACAD e o Manual do Candidato 
disponibilizará o conteúdo programático e demais instruções relativas ao processo. 
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