
EDITAL Nº 01/2017 – PRORROGAÇÃO DE MATRÍCULAS  DO CURSO DE 

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA MATEMÁTICA, QUÍMICA, FÍSICA, CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS, RECURSOS NATURAIS (AGROPECUÁRIA), INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO (INFORMÁTICA) 

 

A FAI Faculdades torna público a prorrogação de matrículas para o preenchimento de vagas no 

curso de Formação Pedagógica: Matemática, Química, Física, Ciências Biológicas, Recursos 

Naturais (Agropecuária), Informação e Comunicação (Informática), para o 1º semestre de 2017, 

na modalidade presencial vinculado ao UNIEDU, mantido pelo Fundo de Apoio à Manutenção 

e ao Desenvolvimento da Educação Superior – FUMDES, atendendo ao Edital Nº 

2733/SED/2016 do Estado de Santa Catarina, é destinado a profissionais que atuam em 

instituições públicas e/ou privadas da região de Santa Catarina. 

 

1. OBJETIVO 

1.1 O curso de Formação Pedagógica, na modalidade presencial vinculado ao UNIEDU, 

mantido pelo Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior – 

FUMDES, tem por objetivo “contribuir para o desenvolvimento das potencialidades 

educacionais para a formação pedagógica do profissional não licenciado e em exercício na 

educação básica, profissional ou tecnológica que atua na área ou nas disciplinas de sua 

formação inicial em nível de graduação ou afins”. 

 

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

2.1 O preenchimento das vagas para o curso de Formação Pedagógica será realizada no 

município de Itapiranga Estado de Santa Catarina compreendendo a Agência de 

Desenvolvimento Regional de Itapiranga - ADR, (municípios de Itapiranga, São João do Oeste, 

Tunápolis, Iporã do Oeste e Santa Helena – SC). 

2.2 Ao inscrever-se na vaga destinada ao curso de Formação Pedagógica, o candidato deverá 

conhecer o Edital em seus termos e certificar-se de que preenche os requisitos solicitados, 

declarará conhecer e aceitar as condições estabelecidas neste edital e no Regimento Geral da 

FAI Faculdades, e compromete-se a tomar conhecimento de eventuais avisos que vierem a ser 

publicados no endereço eletrônico. 

2.3 O curso terá duração de 24 (vinte e quatro) meses, com aulas presenciais, possibilidade de 

20% de aulas semipresenciais, estágios e atividades teórico-práticas de aprofundamento em 

áreas específicas. 

2.4 A matriz curricular do curso prevê 1606 horas. 

2.5 Os encontros acontecerão predominantemente nas sextas-feiras à noite e, em sábados pela 

parte da manhã e à tarde, sendo realizado nas dependências da FAI Faculdades, situada na rua 

Carlos Kummer, nº100, Itapiranga – SC. 

2.6 Este edital, bem como a divulgação parcial e final do resultado da seleção estarão 

disponíveis no site da FAI Faculdades, no link: 

http://www.faifaculdades.edu.br/noticias.php?tipo=publicacao_legal 

 

3. DAS VAGAS  

3.1 Serão ofertadas 45 (quarenta e cinco) vagas para o curso de Formação Pedagógica: 

Matemática, Química, Física, Ciências Biológicas, Recursos Naturais (Agropecuária), 

Informação e Comunicação (Informática), sendo 35 (trinta e cinco) para bolsas de estudo. 

 

http://www.faifaculdades.edu.br/noticias.php?tipo=publicacao_legal


 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1 Período de inscrição se dará até o 15 de março de 2017. 

4.2 As inscrição serão diretamente no endereço eletrônico: http:// www.uniedu.sed.sc.gov.br/ 

graduacao/formacao-pedagogica/cadastramentos/ 

 

5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

5.1 Para a inscrição no curso de Formação Pedagógica/UNIEDU, o candidato deverá 

apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos: 

a) Cópia do Histórico do Ensino Médio; 

b) Declaração de recebimento de bolsa integral, expedida pela instituição em que cursou o 

Ensino Médio, quando se tratar de candidato que frequentou instituição privada de ensino;  

c) Cópia do Histórico Escolar de Curso de Graduação concluído comprovando carga 

horária mínima para a habilitação pretendida; 

d) Comprovante de residência dos 2 (dois) últimos anos no Estado de Santa Catarina; 

e) Cópia impressa do Cadastro de solicitação de bolsa de estudo no UNIEDU, realizado 

no endereço eletrônico http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/graduacao/formacao-

pedagogica/cadastramentos/. 

f) Declaração de tempo de atuação como professor nos sistemas públicos de ensino no 

território catarinense; 

g) Termo de compromisso assinado em que o candidato assume as responsabilidades 

previstas no Art.11 da Lei Complementar 407/2008; 

5.2 A documentação deverá ser entregue na FAI Faculdades junto ao Setor de Extensão entre 

os dias 06 a 24 de fevereiro de 2017.  

 

6. DA SELEÇÃO DOS BOLSISTA 

6.1 Para concorrer à bolsa de estudo do Curso de Formação Pedagógica/UNIEDU, o candidato 

deverá atender às seguintes exigências: 

a) Ter cursado todo o Ensino Médio em unidade escolar da Rede Pública ou em Instituição 

Privada com bolsa integral e Instituições em que na época não havia oferta de ensino médio 

público; 

b) Residir no mínimo há 2 (dois) anos no Estado de Santa Catarina; 

c) Comprovar carga horária mínima de 160 horas da respectiva disciplina ou conjunto de 

disciplinas correspondentes à área da habilitação pretendida. 

d) Ser, propriamente, professor em exercício nos sistemas públicos de ensino no território 

catarinense, sem formação em licenciatura. 

6.2 Se exceder o número máximo de vagas, de bolsas será feita a classificação seguindo, 

respectivamente, os seguintes critérios: 

I. Tempo de atuação como docente em escola pública; e 

II. A maior média no Ensino Médio. 

 

7. DO PROCESSO SELETIVO 

7.1 O Processo seletivo terá as seguintes etapas: 

a) Primeira etapa de comprovação documental de caráter eliminatório; 

b) Segunda etapa de comprovação de mérito de caráter classificatória; 

c) Terceira etapa de cárter classificatório caso persiste empate, análise curricular, de 

acordo com Item 6.2. 



 

8. DA DIVULGAÇÃO DAS LISTAS DOS SELECIONADOS 

8.1 Após a conferência dos documentos, a lista com os nomes dos selecionados para o curso de 

Formação Pedagógica, será divulgado no site da FAI Faculdades em suas Publicações Legais 

no dia 21/03/2017. 

 

9. DAS MATRÍCULAS 

9.1 Terão direito à matrícula os candidatos classificados, respeitando o limite de 45 (quarenta 

e cinco) vagas estabelecidas, sendo 35 (trinta e cinco) destinadas a bolsa de estudo. 

9.2 As matrículas serão realizadas na FAI Faculdades, junto ao Setor de Extensão, de segunda 

a sexta-feira nos horários 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h. 

 

10 CRONOGRAMA 

 

ETAPA PERÍODO 

Publicação Edital 19/12/2016 à 20/12/2016 

Inscrições Até o dia 15/03/2017 

Entrega de documentação Até o dia 16/03/2017 

Período de Seleção 16/03/2017 à 20/03/2017 

Divulgação 21/03/2017 

Matrícula 22/03/2017 à 24/03/2017 

Início do Curso 27/03/2017 à 31/03/2017 

 

11 DA HABILITAÇÃO 

11.1 O Curso de Formação Pedagógica habilita o candidato para atuar em até duas 

DISCIPLINAS desde que comprovada a carga horária mínima de 160 horas da respectiva 

disciplina ou conjunto de disciplinas correspondentes à área da habilitação pretendida. 

 

12 DA CERTIFICAÇÃO 

12.1 A certificação será emitida mediante aprovação nas disciplinas cursadas e comprovação 

da realização das 200 horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas 

específicas. 

 

13 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 Quando comprovado em qualquer época a irregularidade e/ou falsidade de documentos ou 

prática de fraude para obtenção da matricula, a FAI Faculdades procederá ao cancelamento da 

matrícula do aluno e apurará as responsabilidades na forma da legislação em vigor. A não 

observância das disposições contidas neste edital poderá acarretar a eliminação do aluno. 

13.2 As informações detalhadas poderão ser obtidas no endereço eletrônico 

http://www.faifaculdades.edu.br/noticias.php?tipo=publicacao_legal, cabendo ao candidato o 

acompanhamento das respectivas publicações, não sendo admitidas eventuais alegações de 

desconhecimento. 

13.3 O presente edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

  

 

 Leandro Sorgato 

Diretor Geral 
 

Kurlan Frey 

Coord. Atividades de Extensão 
 

http://www.faifaculdades.edu.br/noticias.php?tipo=publicacao_legal

