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Universidade Federal da Paraíba 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos 

Unidade de Educação a Distância - UFPBVirtual 

 

EDITAL NCDH Nº 05/2013 

CURSO DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS - CExtEDH 

PROCESSO SELETIVO DE CURSISTAS 

 

As Coordenações do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos e do Curso de Extensão em Educação em 

Direitos Humanos, modalidade Educação a Distância, no uso de suas atribuições, torna público que o Processo 

Seletivo para ingresso no Curso de Extensão em Educação em Direitos Humanos reger-se-á pelas Resoluções Nº 

09/1993 e Nº 70/2013, ambas do CONSEPE/UFPB, bem como pelo presente Edital.  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

1.1 O Curso de Extensão em Educação em Direitos Humanos, modalidade Educação a Distância, será destinado 

a servidores públicos que atuam na Educação Básica municipal, estadual ou federal, sendo o público prioritário 

Docente, Auxiliar de Educação Infantil, Coordenador Pedagógico, Diretor, Intérprete de Libras, Monitor de 

Atividade Complementar; em seguida ao público da demanda social: Agente Penitenciário Estadual e Federal; 

Educador popular; Funcionários de apoio técnico-administrativo da escola; Gestor ou técnico da Secretaria 

(estadual/municipal) de Educação; Gestor ou técnico de outras Secretarias (estaduais/municipais; com interface 

com a educação); Integrante da Comissão Interinstitucional Estadual de Educação Ambiental; Integrante da 

Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola/COM-VIDA; Integrante da Defesa Civil do 

estado/município; Integrante do Conselho (estadual/municipal) de Educação; Integrante de Conselhos de 

Direitos e Defesa de Direitos Humanos (estadual/municipal); Integrante do Conselho Escolar; Integrante do 

Conselho Tutelar; Integrante do Fórum/Comitê (estadual/municipal) de Educação em Direitos Humanos; 

Operador do Sistema Presença; Profissionais que atuam nos Centros de Atendimento Educacional Especializado 

públicos ou conveniados que ofertam Atendimento; Educacional Especializado complementar à escolarização de 

estudantes público-alvo da educação especial; Profissional da Segurança Pública que atua na escola; Profissional 

da rede pública de assistência social com atuação na escola; Profissional da rede pública de saúde com atuação 

na escola; Profissional de apoio à promoção de acessibilidade a estudantes com deficiência matriculados na rede 

pública de educação básica; Profissional do sistema de justiça que atua junto aos sistemas de ensino/escola; 

Servidor Técnico da UFPB e Comunidade em geral. 

1.2 Este Curso foi aprovado pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do 

Ministério da Educação (SECADI/MEC) e pela Rede Nacional de Formação Continuada dos Profissionais do 

Magistério da Educação Básica Pública, e será ministrado e certificado pela Universidade Federal da Paraíba, 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes – CCHLA, sob a responsabilidade do Núcleo de Cidadania e 

Direitos Humanos – NCDH e da Unidade de Educação a Distância - UFPB Virtual, contando com uma 

coordenação específica. 

1.3 A Comissão de Seleção será designada pela Coordenação do Curso de Extensão em Educação em Direitos 

Humanos, formada por professores do curso.  

1.4 As inscrições para o processo seletivo estarão abertas no período de11 a 29 de novembro de 2013, com 

divulgação deste Edital nos sites www.cchla.ufpb.br/ppgdh e http://www.virtual.ufpb.br/ 

1.5 A inscrição far-se-á por município, segundo a oferta de vagas constante do item 2.1 deste Edital, e o 

candidato fará uma única opção dentre os municípios 

1.6 O curso será ministrado em ambiente virtual de aprendizagem, por meio da Plataforma Moodle, e a UFPB 

não se responsabiliza pelas condições operacionais nos municípios. 
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2.DOS MUNICÍPIOS E VAGAS.  
 

2.1 O Curso de Extensão em Educação em Direitos Humanos oferece vagas para os seguintes Municípios, 

conforme segue, em parceria com as Secretarias Municipais de Educação, e Gerências Regionais de Educação 

da Secretaria de Estado da Educação da Paraíba, em Pombal e Princesa Isabel: 

 

Distribuição de vagas por Município 

 

Municípios Vagas Coordenador(a) no Município Contatos 

Areia 35 Josineide Correia (83) 8811-3139 

educ.areia@gmail.com 

Baía da Traição 35 Gilmara (83) 8719-3137 

educ.baiadatraicao@hotmail.com 

Bananeiras 35 Alcides Andrade (83) 3367-1516 

adrianabezerrajp@hotmail.com 

Cuité  35 Micheline Palmeiras (83) 3372-2044 

micheline-palmeiras@bol.com.br 

João Pessoa 35 Giovanny Lima (83) 9629-8487 

gbrasileducacao13pb@hotmail.com 

Mamanguape 35 Kátia Germana (83) 8702-9243 

pmmsec@bol.com.brr 

Santa Luzia 35 Maria Selma da Nóbrega (83) 3461-2299 

selma.nobrega@yahoo.com.br 

Queimadas 35 Walcir (83) 3392-2279 /9107-5403 

eraldoalvessouza@gmail.com 

Pombal 35 Ione dos Santos (83) 3231-3803 

hygiamaragareth@hotmail.com 

Princesa Isabel 35 Marta Maria (83) 3457-2647 

hygiamargareth@hotmail.com 

Total de Vagas     350 

 

3. DA INSCRIÇÃO  
 

3.1 Para se inscrever no processo seletivo, o candidato deverá ter o nível de escolaridade completo entre os 

seguintes: 1) Ensino Médio; 2) Ensino Médio - Normal/Magistério; 3) Ensino Médio - Normal/Magistério 

Específico Indígena; 4) Superior completo com licenciatura; 5) Superior completo sem licenciatura; 6) 

Especialização; 7) Mestrado; 8) Doutorado. 

3.2 Ao se inscrever, o candidato declarará conhecer e aceitar as condições estabelecidas neste Edital. 

3.3 Para efetuar a inscrição, o candidato deverá acessar o site www.cchla.ufpb.br/ppgdh, preencher, 

integralmente, o formulário de inscrição (Anexo I), salvar em arquivo Word e enviá-lo eletronicamente, para o 

email: edhextensao.ufpb@gmail.com, além de entregar na secretaria de educação do município, no caso de 

Pombal e Princesa Isabel entregar na Gerência Regional de Ensino da Secretaria de Educação do Estado, a 

seguinte documentação: 
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a) Formulário de inscrição impresso e assinado.  

b) Cópia de documento comprobatório da sua inserção em uma das opções do público (pode ser uma 

declaração). 

c) Cópia do certificado, diploma ou certidão de conclusão do curso que comprove o nível de escolaridade.  

d) Cópia da cédula de identidade e CPF (caso conste na cédula de identidade o número do CPF, não precisa 

cópia) 

3.4 A pessoa com deficiência poderá requerer atendimento especial para a realização da prova, devendo 

entregar, na secretaria de educação do município, junto à documentação referida no item acima, requerimento na 

forma do modelo Anexo II deste Edital, solicitando o atendimento especial de que necessita.  

 

4. DO PROCESSO SELETIVO 
 

4.1 O Processo Seletivo será realizado em uma etapa, de caráter eliminatório e classificatório, por meio de uma 

prova escrita presencial, com peso de 70% para as questões objetivas e 30% para as questões subjetivas sobre 

conhecimentos em Direitos Humanos e Educação em Direitos Humanos, de acordo com o programa e as 

referências disponíveis no Anexo III deste Edital.  

4.2 A prova será aplicada no período de 04 a 06 de dezembro de 2013, com posterior divulgação do dia e horário 

por município, com duração da prova de 2 (duas) horas, devendo o candidato comparecer ao local de prova 

portando o documento de identidade informado no ato da sua inscrição.  

4.3 O Gabarito da prova será divulgado no site www.cchla.ufpb.br/ppgdh, no dia 09 de dezembro de 2013.  

4.4 A classificação dos candidatos será efetuada por município, na ordem decrescente da nota obtida pelos 

candidatos, até o limite de vagas estabelecido para o município, e serão considerados eliminados do Processo 

Seletivo os candidatos que obtiverem nota zero na prova.  

4.5 Em caso de empate, terá preferência o candidato que, pela ordem: for mais idoso, considerando-se dia, mês e 

ano de nascimento.  

4.6 O resultado final com a classificação dos candidatos será divulgado no site www.cchla.ufpb.br/ppgdh, na 

data prevista neste Edital.  

 

5. DA MATRÍCULA 
 

5.1 Os candidatos classificados serão convocados para efetuar sua matrícula, na secretaria de educação do 

município ou em endereço a ser especificado no site www.cchla.ufpb.br/ppgdh, em data próxima ao período de 

matrícula.  

5.2 O candidato classificado, que não comparecer pessoalmente ou não constituir procurador para efetuar a 

matrícula na data estabelecida, perderá o direito à sua vaga e será substituído pelo candidato subsequente na lista 

de classificação. 

 

6. DOS RECURSOS OU QUESTIONAMENTOS  
 

6.1 Recursos ou questionamentos ao Processo Seletivo deverão ser encaminhados, em cópia impressa, à 

secretaria de educação do município, e em cópia eletrônica para o email da coordenação do curso – 

edhextensao.ufpb@gmail.com, dirigidos ao Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos (NCDH), do Centro de 

Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA) da UFPB, até 24 horas após o fato gerador da reclamação, devendo 

conter o nome e o número do CPF do candidato, ser fundamentado e o que não estiver de acordo com esta 

exigência ou que for apresentado fora do prazo estabelecido será liminarmente indeferido.  
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7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS  
 

7.1 Será eliminado, a qualquer época, mesmo depois de matriculado, o candidato que, comprovadamente, para 

realizar o Processo Seletivo, tiver usado documentos e/ou informações falsas ou outros meios ilícitos.  

7.2 A não observância das disposições e instruções contidas neste Edital poderá acarretar a eliminação do 

candidato do presente Processo Seletivo.   

 

7.3 Sempre que necessário, serão divulgados no site www.cchla.ufpb.br/ppgdh editais e avisos oficiais 

complementares sobre o Processo Seletivo, e o candidato deve manter-se informado das datas, locais e prazos 

estabelecidos no presente Edital, bem como em novos editais e avisos que vierem a ser publicados.  

7.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção.  

 

8. DO CRONOGRAMA  
  

Atividade  Data  

Período de inscrição  11 a 29/11/2013  

Aplicação da prova objetiva  04 a 06/12/2013 (*) 

Divulgação do resultado final  13/12/2013  

Matrícula 04 a 06/02/2014 

Segunda chamada, em caso de vagas remanescentes 12 e 13/02/2014 

Início das aulas  17/02/2014 

Término das aulas 16/05/2014 

(*) Data exata a ser divulgada 

 

 

João Pessoa, 11 de novembro de 2013  

 

Profa. Dra. Maria de Nazaré Tavares Zenaide 

 

Coordenadora do Curso de Extensão em Educação em Direitos Humanos 

 



 

 

Universidade Federal da Paraíba 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos 

Unidade de Educação a Distância - UFPBVirtual 
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EDITAL NCDH N. 05/2013 - ANEXO I 

CURSO DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS - CExtEDH 

PROCESSO SELETIVO DE CURSISTAS 

 

Formulário de Inscrição 
 

1.Identificação  

 

Nome:  

Endereço:  

Email:  

Fone/Celular:  

 

2. Assinale o município que vai fazer o Curso 

(    ) Areia 

(    ) Baía da Traição 

(    ) Bananeiras 

(    ) Cuité 

(    ) João Pessoa 

(    ) Mamanguape 

(    ) Santa Luzia 

(    ) Queimadas 

(    ) Pombal 

(    ) Princesa Isabel 

 

3. Assinale qual item do público você pertence: 

Público prioritário: 

(    ) Docente 

(    ) Auxiliar de Educação Infantil,  

(    ) Coordenador Pedagógico,  

(    ) Diretor  

(    ) Interprete de Libras 

(    ) Monitor de Atividade Complementar 

 

Público da demanda social: 

(    ) Agente Penitenciário Estadual e Federal  

(    ) Educador popular 

(    ) Funcionários de apoio técnico-administrativo da escola 

(    ) Gestor ou técnico da Secretaria (estadual/municipal) de Educação 

(    ) Gestor ou técnico de outras Secretarias (estaduais/municipais com interface com a educação) 

(    ) Integrante da Comissão Interinstitucional Estadual de Educação Ambiental; 

(    ) Integrante da Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola/COM-VIDA 
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(    ) Integrante da Defesa Civil do estado/município 

(    ) Integrante do Conselho (estadual/municipal) de Educação 

(    ) Integrante do Conselho (estadual/municipal) de Educação em Direitos Humanos  

(    ) Integrante de Conselhos de Direitos e Defesa de Direitos Humanos (estadual/municipal) 

(    ) Integrante do Conselho Escolar 

(    ) Integrante do Conselho Tutelar  

(    ) Integrante do Fórum/Comitê (estadual/municipal) de Educação em Direitos Humanos  

(    ) Operador do Sistema Presença  

(    ) Profissionais que atuam nos Centros de Atendimento Educacional Especializado públicos ou conveniados que 

ofertam Atendimento  

(    ) Educacional Especializado complementar à escolarização de estudantes público-alvo da educação especial  

(    ) Profissional da Segurança Pública que atua na escola  

(    ) Profissional da rede pública de assistência social com atuação na escola  

(    ) Profissional da rede pública de saúde com atuação na escola  

(    ) Profissional de apoio à promoção de acessibilidade a estudantes com deficiência matriculados na rede pública de 

educação básica  

(    ) Profissional do sistema de justiça que atua junto aos sistemas de ensino/escola  

(    ) Servidor Técnico da UFPB 

(    ) Comunidade em geral. 

 

4.Assinale o seu nível de escolaridade completo, entre os seguintes:  

(    ) Ensino Médio 

(    ) Ensino Médio - Normal/Magistério 

(    ) Ensino Médio - Normal/Magistério Específico Indígena  

(    ) Superior completo com licenciatura  

(    ) Superior completo sem licenciatura  

(    ) Especialização  

(    ) Mestrado 

(    ) Doutorado 

 

5. Em caso de ter formação superior, informe o nome do curso: 

 

 

ATENÇÃO: Após concluir o preenchimento deste formulário: 

a) salvar em arquivo Word, com seu nome, enviar para o email:edhextensao.ufpb@gmail.com 

b) imprimir uma cópia, anexar os documentos exigidos no Edital e entregar na secretaria de educação do município e, 

no caso de Pombal e Princesa Isabel entregar na Gerência Regional de Educação da Secretaria de Estado da Educação 

da Paraíba. 
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EDITAL NCDH N. 05/2013 - ANEXO II 

CURSO DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS - CExtEDH 

PROCESSO SELETIVO DE CURSISTAS 

Formulário para solicitação de atendimento especial durante a realização da prova 

 

Se você necessita de atendimento especial no dia de realização da prova, assinale o(s) tipo(s) de necessidade(s) abaixo 

que se refere(m) ao seu caso e entregue este formulário na secretaria de educação do município a que concorre, no ato 

da inscrição. 

 

NECESSIDADES FÍSICAS  

(    )  sala térrea (dificuldade de locomoção)  

 

AUXÍLIO PARA PREENCHIMENTO (DIFICULDADE/IMPOSSIBILIDADE DE ESCREVER)  

(    )  da Folha de Resposta da prova objetiva.  

 

AUXÍLIO PARA LEITURA DA PROVA (LEDOR)  

(    )  dislexia.                           (    ) tetraplegia.  

 

NECESSIDADES VISUAIS (CEGO OU PESSOA COM BAIXA VISÃO)  

(    ) auxílio na leitura da prova (ledor).                       (    ) prova ampliada (formato A 3).  

 

NECESSIDADES AUDITIVAS (PERDA TOTAL OU PARCIAL DA AUDIÇÃO)  

(    )  leitura labial.  

(    )  intérprete em LIBRAS  

(    )  uso de aparelho auditivo próprio.  

 

OUTRO TIPO DE NECESSIDADE:  

 

 

 

 

Declaro conhecer e aceitar as normas estabelecidas pelo EDITAL NCDH N. 05/2013.  

      

(cidade)                                                                , em            /       /     /2013 

 

    ______________________________________  

      Nome legível do candidato  

 

    _____________________________________  

    Assinatura do candidato ou do seu procurador  
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EDITAL NCDH N. 05/2013 - ANEXO III 

CURSO DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS - CExtEDH 

PROCESSO SELETIVO DE CURSISTAS 

Programa e Bibliografia da prova escrita 

 

Programa 

1.  Direitos Humanos 

1.1.Conceituação  

1.2.Contextualização Histórica da Questão dos Direitos Humanos  

1.3.O Sujeito dos Direitos Humanos  

2.  Educação em / para Direitos Humanos 

2.1.Conceituação   

2.2.A Fundamentação Pedagógica da Educação em Direitos Humanos 

2.3.As Possibilidades da Intervenção da Educação em Direitos Humanos no Espaço Escolar  

2.4.Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 

Bibliografia 

BRASIL. Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Brasília: SEDH/MEC/MJ/UNESCO, 2009. 

DIAS, Adelaide Alves. A escola como espaço de socialização da cultura em Direitos Humanos.In: 

ZENAIDE, Maria de Nazaré Tavares et al. Direitos Humanos: Capacitação de educadores. Vol. 2 – 

Fundamentos culturais e educacionais da Educação em Direitos Humanos. João Pessoa: Editora da UFPB, 

2008. p. 155-159 

FERREIRA, Lúcia de Fátima Guerra. Direitos Humanos e Memórias. In: ZENAIDE, Maria de Nazaré 

Tavares et al. Direitos Humanos: Capacitação de educadores. Vol. 1 – Fundamentos histórico-filosóficos e 

político-jurídicos da Educação em Direitos Humanos. João Pessoa: Editora da UFPB, 2008. p. 67-76 

PEQUENO, Marconi. O Sujeito dos Direitos Humanos. In: ZENAIDE, Maria de Nazaré Tavares et al. 

Direitos Humanos: Capacitação de educadores. Vol. 1 – Fundamentos histórico-filosóficos e político-

jurídicos da Educação em Direitos Humanos. João Pessoa: Editora da UFPB, 2008. p. 29-34 

RABENHORST, Eduardo R. O que são Direitos Humanos. In: ZENAIDE, Maria de Nazaré Tavares et al. 

Direitos Humanos: Capacitação de educadores. Vol. 1 – Fundamentos histórico-filosóficos e político-

jurídicos da Educação em Direitos Humanos. João Pessoa: Editora da UFPB, 2008. p.13-21 

SILVA, Margarida Sônia Marinho do Monte e ZENAIDE, Maria de Nazaré Tavares. Plano de Ação em 

Educação em e para Direitos Humanos na Educação Básica. In: ZENAIDE, Maria de Nazaré Tavares et al. 

Direitos Humanos: Capacitação de educadores. Vol. 1 – Fundamentos histórico-filosóficos e político-

jurídicos da Educação em Direitos Humanos. João Pessoa: Editora da UFPB, 2008.p.101-109. 

 

Obs. Todos os textos estão no site www.redhbrasil.net; Biblioteca on-line, em pdf. 


