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CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2014 - UFAL/PROEX/CEDU/PSE - PROCESSO 

SELETIVO DE ALUNO 
 

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS PARA 
EDUCADORES DE ESCOLAS PÚBLICAS 
 
A Diretoria do Centro de Educação da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e a 

Coordenação geral do Programa Saúde na Escola (PSE/UFAL), no âmbito da Rede 

Nacional de Formação Continuada de Profissionais da Educação (Ministério de 

Educação/MEC e Secretaria de Educação Básica/SEB), comunica a abertura de 

inscrição para o processo seletivo de profissionais da rede pública para participar do 

Curso de  Extensão - Aperfeiçoamento em Prevenção do Uso de Drogas para 

Educadores de Escolas Públicas, oferecido pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) 

e Programa Saúde na Escola (CEDU/UFAL). 

  

1. DOS OBJETIVOS DO CURSO 

a) OBJETIVO GERAL 

Capacitar profissionais das Escolas Públicas e da gestão da saúde para trabalharem 

coletivamente na prevenção do uso de drogas na escola. 

 

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Oferecer fundamentos teórico-metodológicos que capacitem educadores, 

gestores da educação e saúde e profissionais de saúde para atuação na 

promoção da saúde e prevenção ao uso de drogas na escola; 

 Orientar educadores, gestores da educação e saúde e profissionais de saúde 

inseridos nas escolas para atuação em rede no desenvolvimento de ações de 

promoção da saúde e prevenção ao uso de drogas na escola;  

 Orientar a elaboração e desenvolvimento de projeto voltado para a promoção da 

saúde e prevenção ao uso de drogas na escola através do aprofundamento de 

conhecimentos acerca da problemática e da prática Inter setorial.  
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2. DO FUNCIONAMENTO DO CURSO 
 
 
2.1. DESENVOLVIMENTO DO CURSO: O Curso, composto por 05 módulos 

obrigatórios e com carga horária de 180 horas, terá início em 28 de Agosto de 2014 

e com término previsto para 30 de Abril de 2015, ficando o período de recesso 

definido de 22 de Dezembro de 2014 a 19 de Janeiro de 2015. São módulos 

correspondentes à estruturação curricular: 

 

PARTE I(Carga Horária: 120h) 

 CARGA 
HORÁRIA 

UNIDADES TEMÁTICAS 

  

M
Ó

D
U

L
O

S
 

Módulo I - O 
adolescente em 
desenvolvimento na 
família e na escola  

 
 

30h 

Conhecendo o adolescente 

Adolescentes - risco e proteção 

A escola como contexto de promoção de saúde 

A escola em rede 

 Módulo II - 
Conceitos e 
informações básicas 
sobre drogas e 
prevenção 

 
 
 

30h 

O que são drogas? 

As relações com as drogas e as diferentes 
abordagens 

O uso de drogas no Brasil 

Redes sociais e prevenção do uso de drogas no 
contexto da escola 

Módulo III - 
A prevenção do uso 
de drogas no modelo 
da educação para a 
saúde e das redes 
sociais 

 
 
 

30h 

Modelo sistêmico e da educação para a saúde na 
prevenção 

Mobilizando redes sociais no trabalho comunitário 

Acolhendo adolescentes em situação de risco 

Módulo IV – Ações 
preventivas do uso 
de drogas na escola 

 
 
 

30h 

Apostando no protagonismo juvenil 

 

Integrando a prevenção no currículo escolar 

Resgatando a autoridade da família e da escola 

Fortalecendo a escola na comunidade 

PARTE II (Carga Horária: 60h) 

  

M
Ó

D
U

L
O

 

 CARGA 
HORÁRIA 

UNIDADES TEMÁTICAS 

 
Módulo V - 
Implementação do 
projeto de prevenção 
na escola 

 
20h 

Reuniões com o grupo e revisão do projeto de 
prevenção 

 
20h 

Socialização do projeto na comunidade escolar e 
ampliando reflexões e parcerias do projeto 

 
20h 

Implementação de ações preventivas: da teoria à 
prática e do planejamento a implementação do 
projeto 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
Campus A. C. Simões - Av. Lourival de Melo Mota, S/Nº 

Tabuleiro dos Martins - 57.072-970 - Maceió - AL 

Tel. Secretaria Geral: (82) 3214.1191; Tel. Direção: (82) 3214.1190; Fax: (82) 3214.1620 

 

3 

 

 

 
2.2. REALIZAÇÃO DAS AULAS: As aulas serão desenvolvidas na modalidade à 

distância com realização de três encontros presenciais (inicial, intermédio e final) 

que ocorrerão nos polos EaD vinculados ao Curso de Aperfeiçoamento em 

Prevenção do Uso de Drogas para Educadores de Escolas Públicas: Polos Maceió,  

Maragogi e Santana do Ipanema. 

 

2.3. METODOLOGIA: A oferta do conteúdo programático do curso, desenvolvido 

pela Universidade de Brasília – UnB, estará terá orientações de acesso e 

desenvolvimento do ensino e da aprendizagem sob a coordenação da Universidade 

Federal de Alagoas – UFAL e em  parceria com a Coordenação do Programa Saúde 

na Escola/DICEI/SEB/MEC. 

 

2.4. FREQUÊNCIA: A frequência online do cursista será realizada através do 

acompanhamento, por parte da supervisão de tutoria e dos tutores de turmas, por 

meio de registro/avaliação da participação do cursista nas atividades interativas no 

ambiente em rede colaborativa (fóruns, chats etc), e através do diagnóstico de 

acesso disponibilizado pelo AVA Moodle.  

2.5. AVALIAÇÃO: O processo de avaliação da aprendizagem no curso está 

caracterizado pelo modelo de avaliação aberta: utilizando-se de mais de um meio 

para a sua realização (textos, pesquisas, vídeos, questionários), realizável a 

qualquer momento. A avaliação aberta é seguida da atitude prescritiva do 

professor formador que oferecerá informações pedagógicas com fins de melhoria da 

aprendizagem.  São modalidades de avaliação: (a) 1ª avaliação: Elaboração das 

Atividades propostas no final de  cada módulo; (b) 2ª avaliação: Avaliação Formativa 

sob verificação da tutoria e do professor formador. 
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2.6 REQUISITOS PARA CONCLUSÃO DO CURSO: O rendimento do/a cursista 

será aferido por: (1) Participação nas avaliações on line; nos fóruns de discussão; (2) 

Participação nos encontros presenciais, quando convocados. (3) Frequência Mínima 

de 75%. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES E DO PROCESSO SELETIVO  

3.1 O processo seletivo ocorrerá no âmbito da UFAL, respeitando-se os seguintes 

critérios: 

3.1.1 O mínimo 70% para educadores e gestores educacionais vinculados à 

rede pública de ensino; 

3.1.2 Até 30% para profissionais de Educação, Saúde  e Humanas que atuam 

em programas saúde na escola (demanda social); 

3.1.3 Os candidatos serão selecionados até o número de vagas previsto para 

cada polo. A classificação final dos candidatos será realizada por ordem 

decrescente de pré-inscrição e disponibilidade de vagas, de acordo com a 

distribuição interna do curso: 

 

 
 
Curso de 
Aperfeiçoamento 
em Prevenção do 
Uso de Drogas para 
Educadores de 
Escolas Públicas 

Polos Nº Vagas 
Educadores 
vinculados à 

Escola 
Pública 

Nº Vagas 
Demanda 

Social 

Nº 
Vagas 
(Total) 

Modalidade 

Maceió 105 45 150  
 
À distância Maragogi 

61 26 87 

Santana do 
Ipanema 

61 27 88 

TOTAL      325 

 

3.2 Etapas  

3.2.1 O processo seletivo será composto por etapa única eliminatória e 

classificatória, com base nos seguintes critérios:  

3.2.1.1. Consideração de ordem decrescente de inscrição; 

3.2.1.2. Análise e homologação das inscrições conforme documentos 

requeridos (ver item 3.5). 
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3.3. Modalidade e datas das inscrições 

3.3.1. A pré-inscrição será realizada, mediante o preenchimento da ficha de 

pré-inscrição, disponível em:  

https://docs.google.com/forms/d/1jW5pGY15dpk7ogRJmbrG9uUFIg5r8n3eqiWRGWBh

MDk/viewform 

3.3.2 A confirmação de matrícula deverá ocorrer mediante entrega dos 

documentos, após publicação da homologação da pré-inscrição, no Polo EaD 

Maceió, localizado no Bloco 14, 1º andar, Campus A. C. 

Simões/UFAL/Maceió, Tel.: 3214 1397, em período e horário especificado: 

 

3.4. Requisitos 

 3.4.1. Para se pré-inscrever e confirmar sua matrícula, o candidato deverá, 

obrigatoriamente, atender aos seguintes requisitos:  

a) Ter concluído o Curso de Magistério, na modalidade Normal; Curso de 

bacharelado e/ou licenciatura em áreas de Educação, Saúde e Humanas, na 

modalidade de educação superior; 

b) ser servidor público efetivo ou contratado e estar atuando na área de 

Educação, Saúde e Humanas comprovado, nas seguintes situações: no 

exercício da docência; no exercício de cargo ou função de coordenador, 

supervisor, orientador, diretor ou vice-diretor de instituição educacional, no 

exercício profissional ou da gestão da saúde, atuando em escolas vinculadas 

às ações do Programa Saúde na Escola (PSE);   

 

3.4.2. O candidato deverá optar, no ato da pré-inscrição, o Polo EaD para cuja 

turma está se candidatando;  

 

3.4.3. Não será aceita pré-inscrição cujas informações não estejam validadas 

nesta chamada. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1jW5pGY15dpk7ogRJmbrG9uUFIg5r8n3eqiWRGWBhMDk/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1jW5pGY15dpk7ogRJmbrG9uUFIg5r8n3eqiWRGWBhMDk/viewform
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3.5.  Documentação necessária para confirmação de matrícula:  

3.5.1. Para confirmação de matrícula, o candidato deverá comprovar 

enquadramento no público alvo do curso mediante entrega de declaração do 

órgão ou instituição a que está vinculado, em papel timbrado e assinado 

pelo seu superior imediato, informando a condição de contratação e cargo, 

bem como a comprovação de estar no exercício efetivo da docência; de cargo 

ou função de coordenador, supervisor, orientador, diretor ou vice-diretor de 

instituição educacional, no exercício profissional ou da gestão da saúde, 

atuando em escolas vinculadas às ações do Programa Saúde na Escola 

(PSE);   

3.5.2. O candidato deverá ainda entregar cópias autenticadas dos seguintes 

documentos: 

 a) Registro Geral de Identidade, com foto;  

 b) Cadastro de Pessoa Física (CPF);  

c) Título de eleitor e comprovação de quitação com a Justiça Eleitoral na última 

eleição;  

d) Diploma de conclusão de Curso de graduação ou ensino médio, 

devidamente reconhecido pelo MEC;  

 e) Carteira de reservista (apenas para candidatos do sexo masculino);  

 f) 02 fotos 3x4 recentes;  

 g) Declaração de vínculo do servidor; 

 h) Termo de Compromisso (Anexo 1), devidamente preenchido e assinado.  
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4. DO CRONOGRAMA PARA O PROCESSO SELETIVO  

4.1. O processo seletivo de que trata esta chamada deverá obedecer ao seguinte 

calendário: 

 

 

 

4.2. A relação final dos classificados – 1ª chamada será divulgada no site do Centro 

de Educação da UFAL http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/cedu/ por ordem 

classificatória. 

 

5. DA CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA 

5.1. Os candidatos aprovados e classificados na 1ª chamada confirmarão matrícula 

mediante o preenchimento da ficha de matrícula e entrega de documentação 

exigida, no período de 29 de Julho a 09 de Agosto de 2014.  

 

5.2. A entrega de documentação deverá ser realizada no Polo UaB Maceió, 

localizado no Campus A.C. Simões, Bloco 14, 1º Andar, de terça-feira a sexta-feira, 

no horário das 9h às 20h,  pelo próprio candidato ou por procurador com poderes 

específicos (procuração simples, registrada em cartório). A documentação será 

aceita mediante conferência, no caso da comprovação exigida, será examinada 

posteriormente e contabilizados apenas os itens documentados.  

 

Eventos Datas Previstas 

Publicação do edital 02 de Julho de 2014 

Pré-inscrição 02 a 23 de Julho de 2014 

Publicação de resultado -  homologação da pré-
inscrição 

25 de Julho de 2014 

Confirmação de Matrícula – 1ª Chamada 29 de Julho a  09 de Agosto de 2014 

Resultado Final (homologação de matrícula) - 1ª 
chamada 

12 de Agosto de 2014 

Divulgação de Resultado – 2ª Chamada 13 de Agosto de 2014 

Confirmação de Matrícula – 2ª Chamada 15 a 20 de Agosto de 2014 

Resultado Final (homologação de matrícula) - 2ª 
chamada 

22 de Agosto de 2014 
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Parágrafo 1 – Na impossibilidade de comparecimento ao local de confirmação de 

matrícula, será admitida a entrega de documentos via postal (devidamente 

autenticados em cartório), desde que o pedido seja postado no período especificado 

no item 5.1, mediante a utilização de serviços de entrega expressa (SEDEX) ou 

carta registrada, ambas com aviso de recebimento (AR). O Envelope deverá estar 

devidamente identificado com o modelo de etiqueta apresentado abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Em caso de não comparecimento de candidatos CLASSIFICADOS até o prazo 

final de confirmação matrículas – 1ª chamada (09 de Agosto de 2014), as vagas 

remanescentes serão preenchidas pelos candidatos classificados 

subsequentemente em cada um dos polos (2ª chamada), podendo as vagas em 

aberto, serem remanejadas para outro polo - a depender da demanda de cada polo 

e à critério da coordenação geral do Curso-,  até o total preenchimento das vagas 

ofertadas.  

 

5.4.  A relação  dos classificados - 2ª chamada será divulgada no site do Centro de 

Educação da UFAL http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/cedu/ por ordem 

classificatória, no dia 13 de agosto de 2013. 

 

Parágrafo 1 - A entrega de documentação deverá ser realizada no Polo UaB 

Maceió, localizado no Campus A.C. Simões, Bloco 14, 1º Andar, de terça-feira a 

sexta-feira, no horário das 9h às 20h,  no período de 15 a 20 de Agosto de 2014, 

Destinatário: 
 
Profa. Dra. Marta de Moura Costa 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 
CENTRO DE EDUCAÇÃO  
Campus A. C. Simões - Av. Lourival de Melo Mota, S/Nº 
Tabuleiro dos Martins – CEP. 57.072-970 - Maceió - AL 
Processo Seletivo de aluno para PROGRAMA SAÚDE NA 
ESCOLA/PSE  
 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
Campus A. C. Simões - Av. Lourival de Melo Mota, S/Nº 

Tabuleiro dos Martins - 57.072-970 - Maceió - AL 

Tel. Secretaria Geral: (82) 3214.1191; Tel. Direção: (82) 3214.1190; Fax: (82) 3214.1620 

 

9 

 

pelo próprio candidato ou por procurador com poderes específicos (procuração 

simples, registrada em cartório). A documentação será aceita mediante conferência, 

no caso da comprovação exigida, será examinada posteriormente e contabilizados 

apenas os itens documentados.  Para esta etapa, não será admitida envio de 

documentos via postal. 

 

5.5. Os candidatos aprovados e matriculados que desistirem do curso ficarão 

impedidos de participar da seleção de outro curso, na mesma modalidade, durante o 

período de 1 (hum) ano. 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 O Curso terá início no dia 28 de Agosto de 2014, com aula inaugural 

presencial (obrigatória), a ser realizada a partir das 09h30m, no Campus A. C. 

Simões, Auditório da Reitoria. 

6.2. A matrícula do candidato implicará na aceitação total e incondicional das 

disposições, normas e instruções constantes nesta chamada. 

 

 

Maceió, 02 de Julho de 2014. 
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ANEXO 

 
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS PARA 

EDUCADORES DE ESCOLAS PÚBLICAS 
 

 
TERMO DE COMPROMISSO 

 
Eu,_____________________________________________________________RG nº_____________ 

Órgão Expedidor nº_____________CPF nº____________________________, declaro para os 

devidos fins que ao me inscrever no Curso de  Extensão - Aperfeiçoamento em Prevenção do Uso de 

Drogas para Educadores de Escolas Públicas, na modalidade EaD, ofertado no Polo 

de_________________________ tenho ciência,  aceito todas as normas exigidas na Chamada 

Pública nº 01/UFAL/PROEX/CEDU/PSE e afirmo que: 

 
1. Tenho concluído o Curso de Magistério, na modalidade Normal; Curso de bacharelado e/ou 

licenciatura em áreas de educação, saúde e humanas, na modalidade de educação superior; 

2. Sou servidor público efetivo ou contratado e estou atuando na área de Educação, Saúde e 

Humanas comprovado, nas seguintes situações: no exercício da docência; no exercício de 

cargo ou função de coordenador, supervisor, orientador, diretor ou vice-diretor de instituição 

educacional, no exercício profissional ou da gestão da saúde, atuando em escolas vinculadas 

às ações do Programa Saúde na Escola (PSE);   

3. Tenho disponibilidade  para  participação  dos  encontros  presenciais  a  serem definidos 

pela Coordenação do Curso, às minhas custas; 

4. Não sou aluno de outro curso de Aperfeiçoamento ofertado pelo Programa Saúde na Escola; 

5. Estou disposto a compartilhar o conteúdo do Curso com o coletivo da minha escola e/ou rede 

pública; 

6. Tenho ciência de que não receberei nenhuma ajuda de custos da UFAL para fins de 

participação no curso;  

7. Coloco-me à disposição para apresentar originais e entregar cópias de todos os 

documentos solicitados, no ato da confirmação d e  inscrição ou em qualquer momento do 

Curso, sempre que assim me for solicitado. 

E, por estar de inteiro acordo com as condições aqui estabelecidas, firmo o presente Termo de 
Compromisso. 
 
Local, Data______________________________________________. 

 

 

Assinatura do Aluno 


