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Agenda do Edital de Seleção para Cursos de Pós-graduação Lato Sensu em “Ensino de Língua 
Portuguesa e Literatura” e “Uso Educacional da Internet” na modalidade a distância. 

 

Atividade Prazos 

01 Divulgação do Edital 16/03/2021 

02 Período de inscrições 
16/03 até as 12h do  

dia 29/03/2021 

03 Divulgação da Lista de Inscritos 
a partir das 16h do  

dia 29/03/2021 

04 Realização do Sorteio 30/03/2021 

05 Divulgação da lista de selecionados e lista de espera 30/03/2021 

06 Divulgação do Informe de Matrícula (pela DRCA) 30/03/2021 

07 Período para interposição de recursos 31/03 a 01/04/2021 

08 Resultado Final 05/04/2021 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS – UFLA 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO – PRPG 

 
 

EDITAL PRPG Nº 013/2021 – PRPG/LATO SENSU/UFLA 
 

Dispõe sobre as normas de seleção para vagas no Curso de Pós-graduação 
Lato Sensu em “Ensino de Língua Portuguesa e Literatura” e no Curso de Pós-
graduação Lato Sensu em “Uso Educacional da Internet”, modalidade a 
distância, para início previsto no primeiro semestre de 2021 na Universidade 
Federal de Lavras (UFLA). 

 
A Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG) torna público o presente Edital, referente ao ingresso 
de estudantes no Curso de Pós-graduação Lato Sensu em “Ensino de Língua Portuguesa e 
Literatura” e no Curso de Pós-graduação Lato Sensu em “Uso Educacional da Internet”, 
modalidade a distância, da Universidade Federal de Lavras (UFLA), com início previsto para o 
primeiro semestre do ano de 2021. 
 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 
1.1. Ao egresso do curso, que o tenha concluído com êxito e atendido ao disposto no Projeto 

Pedagógico do Curso e na Resolução CEPE Nº 109 de 10 de agosto de 2020, será conferido 
o Certificado de Especialista.  

 
1.2. O curso é gratuito e será normatizado pela Resolução CNE/CES Nº 1, de 6 de abril de 2018, 

pelo Regimento Geral da UFLA, pelo Regimento Interno da PRPG, Resolução CEPE Nº 109 
de 10 de agosto de 2020 e demais resoluções pertinentes emanadas dos conselhos 
superiores da UFLA, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) e o Conselho 
Universitário (CUNI). 

 
1.3. Poderão se inscrever neste Processo Seletivo os docentes em exercício na rede pública de 

educação básica e outros profissionais das diversas áreas de atuação, que tenham 
concluído o curso superior em qualquer área. 

 
1.4 . A modalidade do curso é de educação a distância (EaD), formato modular, com atividades 

e avaliações obrigatórias em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), podendo 
excepcionalmente ter encontros presenciais, não obrigatórios, previamente agendados, 
durante finais de semana, a serem realizados nos polos de apoio presenciais ofertantes dos 
cursos ou na sede da UFLA, em Lavras (MG). A descrição dos polos e vagas por curso é 
apresentada na Tabela 1 deste Edital. 
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Tabela 1: Polos e vagas para os cursos de especialização ofertados 
Cursos Cidades Polos Vagas 

Pós-graduação Lato Sensu em 
Ensino de Língua Portuguesa e 

Literatura 

Campo Belo - MG 40 
Campos Gerais - MG 40 

Carandaí - MG 40 
Lavras - MG 40 

São Sebastião do Paraíso - MG 40 
Total de vagas no curso 200 

Pós-graduação Lato Sensu em 
Uso Educacional da Internet 

Formiga - MG 30 
Lagoa Santa - MG 30 

Lavras - MG 30 
Passos - MG 30 

São Sebastião do Paraíso - MG 30 
Total de vagas no curso 150 

 
1.5. Para a realização do curso, o candidato deverá ter acesso adequado à internet e 

conhecimento básico de informática que o capacite a elaborar textos, acessar 
correspondência eletrônica e interagir, pela Internet, com tutores e docentes do curso.  

 
1.6. Será exigido o mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA). Os encontros presenciais, caso aconteçam, não serão de 
presença obrigatória.  

 
1.7. Será exigido o mínimo de 60% (sessenta por cento) de aproveitamento em cada uma das 

disciplinas do curso. 
 
1.8. Não será permitido o trancamento de matrícula, conforme art. 38 da Resolução            CEPE 
N° 109/2020. 
 
 
2. DO CURSO E DAS VAGAS RESERVADAS E DE AMPLA CONCORRÊNCIA 
 
 2.1. A UFLA oferecerá um total de 350 vagas, distribuídas em polos de apoio presencial, sendo 

que 70% (setenta por cento) destas vagas serão reservadas para docentes em efetivo 
exercício na rede pública de educação básica e as outras 30% (trinta por cento) das vagas 
serão destinadas para ampla concorrência, conforme Tabela 2. 
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Tabela 2: Distribuição das vagas reservadas para docentes em efetivo exercício na rede pública 
de educação básica e vagas para ampla concorrência por cidade polo e cursos.  

Curso Cidades Polos 

Vagas reservadas 
para docentes da 
rede pública de 
educação básica 

(70% do total de 
vagas) 

Vagas para 
ampla 

concorrênci
a 

(30% do total 
de vagas) 

Total de 
vagas 

Pós-graduação 
Lato Sensu em 

Ensino de 
Língua 

Portuguesa e 
Literatura 

Campo Belo – MG 28 12 40 
Campos Gerais - MG 28 12 40 

Carandaí – MG 28 12 40 
Lavras – MG 28 12 40 

São Sebastião do Paraíso - MG 28 12 40 

Total de vagas no curso 140 60 200 

Pós-graduação 
Lato Sensu em 

Uso 
Educacional da 

Internet 

Formiga – MG 21 9 30 
Lagoa Santa – MG 21 9 30 

Lavras – MG 21 9 30 
Passos – MG 21 9 30 

São Sebastião do Paraíso - MG 21 9 30 
Total de vagas no curso 105 45 150 

 

2.2. É permitida ao candidato a inscrição em apenas um dos dois cursos ofertados neste Edital. 

2.3. O candidato deverá escolher, no ato da inscrição, somente uma cidade polo. 

2.4. O candidato poderá fazer a opção por concorrer em apenas uma das condições de oferta 
de vagas disponíveis neste Edital: VAGAS RESERVADAS PARA DOCENTES DA REDE PÚBLICA 
DE EDUCAÇÃO BÁSICA ou VAGAS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA. 

2.5 No caso da opção pelas vagas reservadas, o candidato deverá comprovar, no ato da 
matrícula, sua condição de docente em exercício na rede de educação básica. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES E SELEÇÃO  

3.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá ler atentamente o Edital, disponível nos 
sites da PRPG (www.prpg.ufla.br), da CEAD (www.cead.ufla.br) e https://sigaa.ufla.br. 

3.2. A inscrição será feita somente via Internet, por meio do preenchimento de requerimento 
de inscrição online, disponível no endereço https://sigaa.ufla.br, a partir do dia 16/03/2021 
até as 12h do dia 29/03/2021. 
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3.3. A inscrição para o processo seletivo regido por este Edital é gratuita. 

3.4. As informações prestadas no requerimento de inscrição são de inteira responsabilidade do 
candidato. 

3.5. A PRPG e a CEAD não se responsabilizam por solicitação de inscrição não recebida por 
motivo de falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como 
por outros fatores de ordem técnica. 

3.6. A UFLA divulgará a lista de candidatos inscritos, no dia 29/03/2021, a partir das 16h nos 
sites da CEAD (www.cead.ufla.br) e https://sigaa.ufla.br. 

 
3.6.1. No caso de o número de candidatos inscritos for igual ou inferior ao número de vagas 

ofertadas para cada público-alvo, os candidatos comporão a “Lista de Classificados”, por 
ordem alfabética, e deverão efetuar a matrícula, conforme item 5 deste Edital. 

 
3.6.2. No caso de o número de candidatos inscritos exceder o número de vagas ofertadas para 

algum dos públicos-alvo, a UFLA fará a classificação mediante realização de sorteio, aberto 
ao público, com limitação do número de presentes a no máximo 10 (dez) pessoas, em 
função das restrições e medidas de segurança e saúde pública impostas pela pandemia do 
Covid19. 

 
3.6.2.1. Os primeiros candidatos sorteados, observado o limite de vagas por curso, comporão a 

“Lista de Classificados”. Os demais candidatos comporão a “Lista de Espera”, seguindo 
rigorosamente a ordem do sorteio. 

 
3.6.2.2. O sorteio será realizado por representantes da PRPG, no dia 30/03/2021, às 10h30min, 

no Anfiteatro 2 do Núcleo de Educação Continuada, localizado no campus histórico da 
UFLA, mediante testemunhas, e será gravado para fins de consulta em eventuais recursos. 

 
3.6.2.3. Os candidatos da “Lista de Espera” poderão ser convocados para a matrícula, no caso 

de desistência de candidatos da “Lista de Classificados”, entendendo-se por desistência a 
não realização da matrícula ou a não apresentação da documentação completa exigida. 

 
3.6.3. Caso o número de candidatos inscritos for inferior ao número de vagas ofertadas para 

um determinado público-alvo e houver lista de espera para outro público-alvo, os 
candidatos de lista de espera para este polo poderá ocupar as vagas do público-alvo com 
número de inscritos inferior ao número de vagas. 

  
3.6.4. Após a realização da movimentação prevista no item 3.6.3 e se verificar que o número de 

candidatos inscritos for inferior ao número de vagas ofertadas para uma determinada 
cidade polo e houver lista de espera para outra cidade polo, os candidatos de lista de espera 
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de uma cidade polo mais próxima poderá ocupar as vagas da cidade polo com número de 
inscritos inferior ao número de vagas, respeitando-se primeiramente os públicos-alvo e 
posteriormente podendo haver remanejamento, conforme previsto no item 3.6.3. 

 
3.6.5. A “Lista de Classificados” e a “Lista de Espera” serão divulgadas no dia 30/03/2021 a partir 

das 14h, nos sites da CEAD (www.cead.ufla.br) e https://sigaa.ufla.br 
 

3.6.6. É de responsabilidade do candidato informar-se nos sites da CEAD 
(www.cead.ufla.br) e https://sigaa.ufla.br sobre o disposto no item 3.6.5 deste Edital. 

 

4. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

4.1. O candidato poderá interpor recurso contra o resultado final, desde que devidamente 
instruído e fundamentado. 

 
4.2. O prazo para interposição de recurso do resultado da primeira etapa será do dia 

31/03/2021 ao dia 01/04/2021. 
 
4.3. Os recursos, devidamente fundamentados e acompanhados de documentação 

comprobatória, deverão ser enviados exclusivamente para o e-mail 
editalcpls.cead@ufla.br  

 

4.4. Não serão apreciados os recursos incompletos, incorretamente preenchidos, enviados fora 
do prazo, ou que não estejam de acordo com as normas deste Edital. 

 
4.5. A PRPG e a CEAD não se responsabilizam por recurso não recebido por motivo de falha de 

comunicação ou outros motivos que impeça o candidato de cumprir os prazos e que não 
estejam na alçada da UFLA. 

 
4.6. O resultado da análise dos recursos será divulgado no dia 02/04/2021 a partir das 16h nos 

sites da CEAD (www.cead.ufla.br) e https://sigaa.ufla.br 
 
4.7. É de responsabilidade do candidato informar-se nos sites da CEAD (www.cead.ufla.br) e 

https://sigaa.ufla.br sobre o resultado da análise dos recursos, conforme disposto no item 
4.6 deste edital. 
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5. DA MATRÍCULA  
 
5.1. É de responsabilidade exclusiva do candidato a observância dos procedimentos e prazos 
estabelecidos neste edital, bem como os prazos e a forma de apresentação dos documentos 
exigidos para a matrícula, disponíveis no documento denominado “Instruções Específicas para 
Matrícula - Pós-graduação Lato Sensu" a serem divulgadas juntamente com o resultado do 
processo seletivo. 
 
5.2 As Instruções Específicas para Matrícula - Pós-graduação Lato Sensu, estarão disponíveis no 

dia 30/03/2021 a partir das 14h, no endereço https://drca.ufla.br/lato-sensu-e-residencia-
em-saude/matriculas 

 
5.2. Perderá o direito à vaga os candidatos que não realizarem a sua matrícula no prazo 

estabelecido e não observarem o disposto nas Instruções Específicas para Matrícula - Pós-
graduação Lato Sensu. 

 
5.3. O preenchimento de vagas decorrentes das situações previstas no item 3 deste Edital será 

realizado por ordem de classificação do sorteio. As datas das chamadas da “Lista de Espera” 
para a realização da matrícula, estabelecidas pela Diretoria de Registro e Controle 
Acadêmico (DRCA), serão divulgadas nas Instruções Específicas para Matrícula - Pós-
graduação Lato Sensu. 

 
5.4 Será de única e exclusiva responsabilidade dos candidatos inteirar-se das datas e das listas 

de convocações. 
 
5.5 Ocorrendo desistência de candidatos matriculados, suas vagas serão preenchidas pelos 

candidatos da “Lista de Espera”, se houver, seguindo rigorosamente a ordem do sorteio e 
observado o limite de duas semanas após o início das aulas. 

 
5.6 Não haverá reserva de vagas para os semestres letivos subsequentes aos estipulados neste 

Edital. 

5.7. Os candidatos matriculados até o limite das vagas iniciarão as aulas em data a ser divulgada 
pela PRPG e pela CEAD nos sites da PRPG (www.prpg.ufla.br) e da CEAD 
(www.cead.ufla.br). 

5.8 É de responsabilidade do candidato informar-se nos sites da PRPG (www.prpg.ufla.br) e da 
CEAD (www.cead.ufla.br) sobre a data de início das aulas, conforme disposto no item 5.7 
deste edital. 
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6. DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
6.1. O candidato inscrito assume a aceitação total e incondicional das normas constantes neste 

Edital e demais expedientes relacionados a este Processo Seletivo. 
 
6.2. Farão parte deste Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares que 

vierem a ser publicados pela UFLA, o documento denominado “Instruções Específicas para 
Matrícula - Pós-graduação Lato Sensu” e demais documentos referentes a este Processo 
Seletivo, publicados nos sítios eletrônicos da CEAD (http://www.cead.ufla.br), da PRPG, 
(https://prpg.ufla.br), da DRCA (https://drca.ufla.br) e https://sigaa.ufla.br 

 
6.3. Será eliminado, a qualquer tempo, o candidato que utilizar meios fraudulentos na inscrição 

e na matrícula, podendo, inclusive, estar sujeito a outras sanções e penalidades previstas 
em lei. 

 
6.4. Caso haja encontros presenciais, cuja presença não será obrigatória, todos os custos com 

deslocamento, estadia e alimentação nas cidades polos ou na sede da UFLA (em 
Lavras/MG), bem como com os custos com impressão de material de uso próprio, correrão 
por conta do matriculado. 

 
6.5. O calendário escolar da UFLA considera sábado como dia letivo. Assim sendo, se 

classificado, todo candidato, independentemente de sua confissão religiosa, deverá 
cumprir, ao longo do curso, as atividades acadêmicas determinadas para esse dia. 

 
6.6. Em caso de não preenchimento da totalidade das vagas dos cursos, a PRPG se reserva ao 

direito de cancelar a oferta dos cursos antes de seu início, se comprometendo a realizar a 
devida comunicação a todos os candidatos inscritos ou matriculados. 

 
6.7 Em caso de mudança da política de financiamento dos cursos, ofertados pelo Sistema 

Universidade Aberta do Brasil (UAB), ocorrida antes do início efetivo das atividades dos 
cursos deste Edital e que prejudique seu adequado custeio, a oferta destes cursos poderá 
ser adiada ou cancelada a critério da CEAD e da PRPG. 

 
6.8. Os casos omissos serão resolvidos pela CEAD e pela PRPG, no âmbito de suas competências. 

 
Lavras, 16 de março de 2021. 

 
 

Adelir Aparecida Saczk  
PRÓ-REITORA DE PÓS-GRADUAÇÃO - PRPG 


