
 

Edital de Seleção para o curso de Especialização em Ensino de 
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do Rio de Janeiro (Processo 012787/2008-39) 

Turma 2022-2023 

 

1.  Preâmbulo 

1.1. O Coordenador do Curso de Especialização em Ensino de Química do Instituto de 

Química, no uso de sua atribuição fixada no artigo 28 da Regulamentação Geral da 

Pós-Graduação Lato Sensu da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Resolução 

CEPG Nº 12, de 6 de novembro de 2020), torna público aos interessados o período 

de inscrição no processo seletivo de candidatos, para o preenchimento de vagas na 

turma do Curso de Especialização em Ensino de Química do Instituto de Química 

para o período 2022-2023. 

1.2.  As inscrições ocorrerão das 8 horas do dia 03 de janeiro de 2022 às 23:59 h do dia 

31 de janeiro de 2022, nas condições estabelecidas item 3 deste Edital. 

1.3. Outras informações sobre o Curso de Especialização e sobre os Critérios de 

Avaliação podem ser obtidas no endereço eletrônico do curso 

https://ceequim.wixsite.com/ceequimufrj ou pelo endereço eletrônico 

joaquim@iq.ufrj.br.  

2. Do número de vagas 

2.1. O número de vagas ofertadas no Curso de Especialização em Ensino de Química é 

de 40 (quarenta), sendo 36 (trinta e seis) na modalidade ampla concorrência e 4 

(quatro) para a reserva de vagas, conforme estabelecido no item 2.2.  
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2.2. Serão destinadas 04 (quatro) vagas para professores lotados em escolas do Grupo de 

Escolas Parceiras (GEP) do Complexo de Formação de Professores (CFP). Caso 

essas vagas não sejam preenchidas, poderão ser ocupadas por candidatos do grupo 

de ampla concorrência. 

2.3.  As vagas, todas na área de concentração ENSINO DE QUÍMICA, não precisarão 

ser completamente preenchidas. A lista de orientadores, com suas respectivas linhas 

de pesquisa e número de vagas disponibilizadas para este edital, encontra-se no 

Anexo 1.  

3.  Da inscrição no processo seletivo  

3.1. Poderá se inscrever no processo seletivo para ingresso no Curso de Especialização 

em Ensino de Química portador de diploma em Licenciatura em Química ou em outro 

curso de graduação de área correlata, que atue ou tenha atuado como docente de 

Química na Educação Básica, podendo ser considerada a Prática de Ensino 

Curricular em Química uma atuação docente. 

3.2. Cursos de graduação realizados no exterior serão analisados pela Comissão de 

Seleção. Os candidatos selecionados e que tenham realizado cursos de graduação no 

exterior terão um prazo de no máximo 06 meses, a partir do início do curso, para 

apresentação do diploma revalidado pelos órgãos competentes. 

3.3. As inscrições deverão ser realizadas mediante preenchimento do formulário 

disponível em https://forms.gle/zJCGP5idGayAHURHA, quando será obrigatório 

o envio de uma cópia digitalizada dos documentos listados no item 4 deste edital. É 

imprescindível que o candidato preencha corretamente todo o formulário. A 

comissão não irá incluir informações para o candidato. Inscrições com documentação 

incompleta serão indeferidas. (obrigatório). 

3.4. A inscrição do candidato implica a aceitação das normas e instruções para o processo 

de seleção, contidas neste Edital, e nos comunicados que vierem a ser emitidos e 

tornados públicos. 

4. Da documentação necessária para a inscrição: 

a. Ficha de inscrição preenchida (disponível na página eletrônica do CEEQuim - 

https://ceequim.wixsite.com/ceequimufrj). (obrigatório) 
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b. Cópias legíveis do CPF, da Carteira de Identidade, do Título de Eleitor e do 

Certificado de Reservista. No caso de mudança de nome por casamento, é necessário 

enviar também uma cópia da certidão de casamento. (obrigatório) 

c. Currículo Lattes atualizado do candidato (obrigatório) 

d. Cópia legível do Diploma de Graduação (frente e verso) ou documento emitido por 

Instituição de Ensino Superior regularmente autorizada pelo Ministério da Educação, 

comprovando a conclusão do curso de Licenciatura em Química ou em outro curso 

de graduação de área correlata. (obrigatório) 

e. Comprovante que atua ou atuou como docente de Química na Educação Básica, 

podendo ser considerada a Prática de Ensino Curricular em Química uma atuação 

docente. (obrigatório)  

f. Histórico escolar oficial do curso de graduação. (obrigatório) 

g. Proposta do projeto de pesquisa a ser desenvolvido pelo candidato em seu trabalho 

de conclusão de curso, conforme instruções apresentadas no Anexo 2. (obrigatório) 

h. No caso do candidato estar lotado em escola do Grupo de Escolas Parceiras (GEP) 

do Complexo de Formação de Professores (CFP) e desejar concorrer a uma das 04 

(quatro) vagas reservadas a esse grupo de escolas, o professor deverá enviar carta de 

anuência da Direção da unidade escolar em relação ao pleito desta vaga. (facultativo) 

Observação 1: Candidatos ainda não portadores de diploma de curso superior no 

momento da inscrição poderão ser admitidos condicionalmente, podendo ter suas 

inscrições canceladas caso não o apresentem antes do término do primeiro período 

letivo. 

Observação 2: O candidato que não apresentar TODOS os documentos obrigatórios terá 

o seu pedido de inscrição indeferido. 

5. Do Processo seletivo: 

5.1. Composição da banca examinadora: 

A banca examinadora do processo seletivo, responsável pela análise da 

documentação, homologação das inscrições, avaliação da proposta de projeto de 



pesquisa e definição da ordem de classificação dos candidatos, será composta por 

todos os docentes do curso, cuja listagem está disponível na página eletrônica do 

mesmo (https://ceequim.wixsite.com/ceequimufrj). 

 

5.2. Critérios de avaliação: 

5.2.1. Os projetos de pesquisa serão analisados quanto aos seguintes critérios: 

i. pertinência à área de concentração Ensino de Química; 

ii. explicitação clara do problema de pesquisa; 

iii. proposta metodológica clara e exequível para a pesquisa proposta; 

iv. utilização correta dos conceitos químicos pertinentes ao projeto; 

v. indicação de bibliografia adequada, pertinente e recente; 

vi. uso correto e adequado da língua portuguesa. 

 

5.2.1.1.Todos os quesitos receberão notas de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) e a nota final será 

composta da média aritmética das notas atribuídas a cada quesito. 

Todas as etapas do processo seletivo possuem caráter eliminatório. 

 

6. Classificação 

6.1. Estarão classificados os candidatos com nota igual ou superior a 6,0 (seis) e a 

admissão do candidato classificado dependerá da relação do número de vagas 

disponíveis e sua posição na ordem de classificação final. 

6.2. Em caso de empate, será dada prioridade ao candidato de maior idade.  

 

7. Dos recursos 

7.1.  Os recursos aos resultados do processo seletivo deverão ser feitos por meio de 

solicitação elaborada pelo próprio requerente e endereçada ao coordenador do curso, 

Prof. Joaquim Fernando Mendes da Silva, explicitando as razões da sua não 

concordância com os resultados, e enviadas dentro dos prazos estabelecidos neste 

edital para o endereço eletrônico do coordenador do curso, joaquim@iq.ufrj.br. Os 

recursos apresentados sem exposição de motivos ou fundamentação serão 

automaticamente indeferidos. 

 

8. Da matrícula e reclassificação 
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8.1. Os candidatos classificados dentro do número de vagas disponibilizado neste edital 

serão consultados por meio de correio eletrônico para confirmarem o interesse na 

matrícula no curso. Aqueles que confirmarem o interesse serão matriculados pelo 

coordenador do curso dentro do prazo previsto no Calendário Acadêmico da UFRJ 

para o ano letivo de 2022. 

8.2. Após a consulta aos candidatos classificados, caso haja desistência, serão convocados 

os candidatos classificados aptos, na ordem de classificação anteriormente publicada. 

 

9. Do calendário 

i.Inscrições: das 8h do dia 06 de janeiro às 23:59 h do dia 31 de janeiro de 2022 

ii. Análise da documentação e homologação das inscrições: 03 de fevereiro de 2022  

iii.Recurso ao resultado da homologação das inscrições: 04 a 07 de fevereiro de 2022 

iv.Resultado da avaliação dos recursos referentes à homologação das inscrições: 08 

de fevereiro de 2022 

v.Avaliação dos projetos submetidos pelos candidatos: 9 a 14 de fevereiro de 2022 

vi.Divulgação do resultado da seleção: 15 de fevereiro de 2022 

vii. Recursos ao resultado: das 8 h do dia 16 às 17 h do dia 18 de fevereiro de 2022 

viii.Divulgação do resultado dos recursos e resultado final do processo seletivo: 21 de 

fevereiro de 2022 

ix.Início do curso: data ainda a ser definida pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação da 

UFRJ 

 

10. Demais informações: 

10.1. Taxas: Não haverá cobrança de taxas de matrícula ou de mensalidades. 

10.2. Período de duração do curso: primeiro período letivo de 2022 até o final do 

primeiro período letivo de 2023. 

10.3. Horários: O curso será oferecido na modalidade semipresencial, com atividades à 

distância, disponibilizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem da UFRJ, e com 

atividades presenciais obrigatórias em datas (sempre aos sábados) e locais dentro 

da UFRJ a serem definidos com antecedência.  

10.4. Requisitos para a obtenção do certificado de especialização: Cursar, com 

aprovação, um mínimo de 360 h de aulas nas disciplinas oferecidas pelo curso, 

frequentar todos os encontros presenciais e ser aprovado na defesa da monografia 



(trabalho de conclusão do curso) orientada por docentes do curso até 15 semanas 

após o término das aulas do primeiro período letivo de 2023. 

 

11. Disposições gerais 

11.1. Os casos omissos neste Edital serão estudados e resolvidos pela Comissão 

Deliberativa do curso de Especialização em Ensino de Química.  

11.2. Os recursos às resoluções da Comissão Deliberativa deverão ser encaminhados à 

Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa do Instituto de Química.  

 

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2021 

 

Prof. Joaquim Fernando Mendes da Silva 

Coordenador do Curso de especialização em Ensino de Química 

SIAPE 1124457 

 

 

 

  



ANEXO 1 

Relação de orientadores, linhas de pesquisa e número de vagas disponibilizadas 

para este edital 

 

 

Orientador Linha de pesquisa Vagas 

Adriana dos Santos Lages 

Educação Ambiental 1 

Ensino de Química Orgânica 1 

Anita Ferreira do Valle 

Educação Ambiental 1 

Ensino de Bioquímica 1 

Experimentação no Ensino de 

Química 
1 

Antonio Carlos de Oliveira Guerra 

Experimentação no Ensino de 

Química 
1 

Educação Inclusiva 1 

Jogos Didáticos 1 

Carlos Alberto da Silva Riehl 

Contextualização e 

Interdisciplinaridade no Ensino 

de Química 

4 

Cassia Curan Turci 
Educação Ambiental 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Química Ambiental 1 

Célia Regina Sousa da Silva 

Educação a Distância 1 

Educação de Jovens e Adultos 1 

Educação Inclusiva 1 

Educação Emocional 1 

Cristiana de Barcellos Passinato Educação Inclusiva 2 

Edson Diniz Nóbrega Júnior Políticas Públicas em Educação 1 

Élcio Ribeiro Borges Sistemas de Avaliação 1 

Joaquim Fernando Mendes da Silva 

Educação CTS 1 

Jogos Didáticos 1 

Questões étnico-raciais no Ensino de 

Química 
1 

Mauro Braga França 

Experimentação no Ensino de 

Química 
1 

Tecnologias de Informação e 

Comunicação no Ensino de 

Química 

1 

Maria Antonieta Peixoto Gimenes 

Couto 
Sistemas de Avaliação 3 

Priscila Tamiasso-Martinhon 

Alfabetização Científica 1 

Educação de Jovens e Adultos 1 

Educação Inclusiva 1 



Intertrasdisciplinariedade e 

Transversalidades no Ensino de 

Química 

1 

Metodologias Ativas de 

Aprendizagem 
1 

Popularização da Ciência e 

Divulgação Científica 
1 

Rosa Cristina Dias Peres 

Experimentação no Ensino de 

Química 
1 

Jogos Didáticos 1 

Viviane Gomes Teixeira 

Educação Ambiental 1 

Questões de gênero no Ensino de 

Química 
1 

 

 

Observação: caso seja necessário, o número de vagas de um orientador em uma 

determinada linha de pesquisa poderá ser aumentado para atender a interesses de 

formação de alunos regularmente matriculados no curso.   



ANEXO 2 

Roteiro para Elaboração da Proposta de Trabalho 

A proposta de trabalho deverá ter no máximo três páginas, sem folha de rosto, com espaço 

1,5 entre linhas, fonte Times New Roman 12, e 2,5 cm em todas as margens.  

A proposta de trabalho é uma aproximação inicial daquilo que o candidato pretende e 

gostaria de trabalhar durante a Especialização em Ensino de Química. O candidato 

não precisa se preocupar se esse será o tema definitivo de sua monografia ou não, já 

que poderá haver mudanças no assunto original da proposta de trabalho, sempre com 

a anuência do orientador. 

O objetivo é verificar a capacidade de articulação do candidato e seu conhecimento 

químico e pedagógico do tema de interesse, lembrando que as propostas devem 

contemplar intervenções didáticas em sala de aula como, por exemplo, o 

desenvolvimento e aplicação de um jogo didático, o desenvolvimento de um material 

didático inovador ou o uso de experimentos investigativos nas aulas de 

Química/Ciências. 

 ATENÇÃO: A proposta de trabalho não deve conter o nome do candidato. O 

coordenador do curso será responsável pelo processo de codificação dos documentos 

recebidos na inscrição, de forma que a comissão avaliadora não tenha conhecimento 

da identidade do autor da proposta. 

A proposta deverá conter os seguintes elementos: 

1) Apresentação: informação sobre a trajetória profissional do candidato, sua inserção 

na área de ensino de química, suas pretensões e expectativas para a realização do 

curso.  

2) Justificativa e objetivos: construção do problema/situação que deseja 

trabalhar/investigar, sua relevância (procure apoiar-se na literatura da área) e quais 

são os objetivos e resultados pretendidos com o trabalho.  

3) Metodologia: como o candidato pretende estudar/investigar o problema, qual o 

caminho a ser seguido.  



4)  Cronograma proposto para a execução do projeto: Faça uma estimativa do tempo 

que pretende levar nas etapas de desenvolvimento do projeto na forma de um 

cronograma. 

5) Referências: relacione, usando as normas da ABNT, no máximo 4 trabalhos, livros 

ou artigos que estejam em sintonia com sua proposta. Sugerimos consultar periódicos 

relevantes para a área de Ensino de Química, como a Química Nova na Escola, 

Ciência & Educação e Enseñanza de las Ciências, entre outras, todas disponíveis 

gratuitamente on line.                                                                                                                                                                


