Universidade Estadual do Ceará – UECE
Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa – PROPGPq
Centro de Educação – CED
Coordenação de Ensino Lato Sensu – CELS
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO / ESPECIALIZAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO DE
HISTÓRIA - TURMA 01 / FORTALEZA
Informações Básicas:
1 - Do Período do Curso: Início: Março de 2021
Término: Setembro de 2022
Inclui:
2 - Do Período da Inscrição: Dezembro de 2020e janeiro de 2021
- Material Didático;
3 – Da Seleção: Fevereiro de 2021
- Orientação para Monografia.
Análise do Curriculum Vitae
Resultado da Seleção: Fevereiro de 2021
4 - Do Período da Matrícula: Fevereiro de 2021
Previsão para o Início do Curso – Março de 2021
5 - Do Local de Inscrição e Matrícula:
Site do IEPRO através do link: http://pdv.iepro.org.br/
6 - Da Admissão
Professores, supervisores e/ou coordenadores pedagógicos, portadores de Licenciatura Plena em História ou áreas afins.
7 - Número de Vagas: Turma 01 – serão ofertadas um mínimo de 40 e máximo de 45 vagas.
8 - Dos Custos:
Inscrição: R$ 90,00 (noventa reais)
Matrícula: R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais)
18 parcelas de: R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais)
9 - Dos Documentos:
O candidato deverá anexar os seguintes documentos:
a) Diploma e Histórico de Graduação
b) Curriculum (comprovado)
c) RG / CPF / Comprovante de Residência
d) 1 Foto ¾
10 – Do Prazo de Recurso: O prazo de recurso de decisão da Comissão de Seleção será de 24 (vinte e quatro horas)
11 – Do Local do Curso: Campus do Itaperi – UECE
12 – Funcionamento do Curso: Enquanto perdurar a Pandemia da COVID 19, o Curso se dará de forma remota, por meio de
aulas não presenciais, ministradas por ações desenvolvidas no ambiente virtual da internet e com uso de ferramentas e
tecnologias digitais. A partir de liberação orientada pela legislação estadual vigente e mediante condições sanitárias
compatíveis com a pandemia do coronavírus - COVID 19, as aulas assumirão o formato presencial e/ou não presencial, a
depender de orientações feitas pela Coordenação de Ensino Lato Sensu do Centro de Educação – CED.
Aulas não presenciais com uso de tecnologias digitais acontecem aos sábados, no horário de 8h às 12h, segundo o calendário
de cada disciplina disponibilizado pela Coordenação do Curso. Durante o período das atividades presenciais no Centro de
Educação (CED/UECE) Campus do Itaperi, as aulas na modalidade presencial acontecem aos sábados, no horário de 8h às
12h, segundo o calendário de cada disciplina disponibilizado pela Coordenação do Curso. Durante o período intensivo, as
aulas na modalidade presencial, acontecem em: janeiro e julho, de 2ª à 6ª feira, no horário de 17h30min às 21h30min,
segundo o calendário de cada disciplina disponibilizado pela Coordenação do Curso.
13 – Dos Casos Omissos: Os casos omissos serão definidos pela Coordenação Geral do Lato Sensu e Direção do CED.
14 – Não haverá devolução de taxas e mensalidades sob qualquer motivo.
15 - Os Alunos que obtiverem a aprovação em todas as disciplinas e não defenderem a monografia, obterão o certificado de
aperfeiçoamento em Formação de Professores para o Ensino de História.
16 – Carga Horária: 480 horas/aula, sendo: 390 h/a – teóricas/ práticas e 90h de trabalhos monográficos.
17 – Disciplinas:
- Teorias e Ensino de História
- Ensino da História e Cultura Indígena
- Metodologias e Fontes do Ensino de História
- Metodologia da Pesquisa em Educação e História
- Didática e Metodologias do Ensino Superior
- Formação de Professores para o Ensino de História
- Educação Patrimonial e Ensino de História
- Políticas Educacionais e o Ensino de História
- Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira
- Livro Didático de História: usos no cotidiano escolar
- Ensino de História e Inclusão Escolar
* O CED se julga no direito de estender as inscrições até o fechamento da turma.
* No caso de desistência do(a) candidato(a), não haverá devolução da taxa de inscrição, sob qualquer alegação.
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