Campus de Cascavel - CEPED UNIOESTE
CENTRO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE - CCBS
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS: GESTÃO DE
DESASTRES, PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – 1ª TURMA
EDITAL Nº 001/2017 – CEPED
A Coordenadora de Curso de Especialização em Políticas
Públicas: Gestão de Desastres, Proteção e Defesa Civil –
1ª Turma
Considerando a Resolução nº 295/2014 – CEPE, de 11 de dezembro de 2011 - que aprova as
normas para Cursos de Especialização da Universidade Estadual do Oeste do Paraná;
Considerando aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de Pós-Graduação lato sensu em
Políticas Públicas: Gestão de Desastres, Proteção e Defesa Civil do Centro de Ciências
Biológicas e da Saúde (CCBS) do Campus de Cascavel, em reunião ordinária do CEPE,
realizada pela Resolução Nº056/2016-CEPE.
TORNA PÚBLICO
1. Prorrogadas as inscrições no período de 15/03/2017 a 15/04/2017 para a seleção ao Curso de
Especialização em Políticas Públicas: Gestão de Desastres, Proteção e Defesa Civil – 1ª turma.
2. O Curso terá a duração de 18 (dezoito) meses. As disciplinas serão ofertadas conforme
previstas no Projeto Pedagógico.
3. O corpo discente do Curso será formado por alunos regulares, portadores de diploma de
Curso de Graduação de Instituições de Ensino Superior, nacionais e estrangeiras; neste último
caso, os diplomas devem estar devidamente revalidados conforme regulamenta a Resolução
CNE/CES nº 1, de 28 de janeiro de 2002, do Conselho Nacional de Educação.
4. Serão aceitas inscrições de portadores de diploma de Curso Superior ou certificado de
conclusão de Curso. Serão selecionados candidatos profissionais das mais diversas áreas de
formação interessados no tema de políticas públicas, gestão de riscos, proteção e defesa civil. A
Gestão de Riscos e desastres conecta-se diretamente às funções desempenhadas por agentes
públicos, tais como, secretários municipais, coordenadores municipais de proteção e defesa
civil, voluntários, bombeiros, policiais militares, funcionários públicos de autarquias ou das
mais diversas secretarias estaduais, servidores públicos federais, técnicos ou engenheiros na
área de segurança do trabalho, profissionais da área ambiental, profissionais da área da saúde,
professores, entre outros.
4.1 É admitida a matrícula de alunos que não colaram grau, mas que apresentem documentos
comprobatórios de conclusão do curso de graduação, devendo, necessariamente, apresentar
cópia autenticada do diploma de graduação até, no máximo, 240 dias após o início do curso, sob
pena de exclusão do curso.
5. Serão aceitas inscrições realizadas exclusivamente no site da Unioeste no endereço
http://midas.unioeste.br/sgppls/inscricao e mediante:

5.1 O pagamento da taxa de inscrição de R$ 100,00 (cem reais) que deverão ser transferidos por
depósito identificado na conta bancária: Banco Itaú, Agência 3322, Conta corrente: 12225-4 Fundação de Apoio ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós-graduação - CNPJ: 72.453.459/000151.
5.2 A entrega até dia 18/04/2017 das cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, Diploma de
graduação (sendo copia do diploma autenticada), Histórico de graduação, registro de
nascimento, foto 3x4, cópia do depósito de inscrição efetuado, copia da Proposta de Intenção de
Pesquisa, cópia do Currículo com documentos comprobatórios, acompanhado da ficha de
avaliação do currículo (Anexo 1) devidamente preenchida, local a Secretaria Acadêmica de PósGraduação, do Campus de Cascavel, sala nº 12 do Bloco de Sala de Aulas, do Campus de
Cascavel, no horário das 8h30 às 11h30, 14h às 17h e das 19h às 21h.
6. Todo o processo de seleção será coordenado pela Coordenadora do Curso de Especialização
em Políticas Públicas: Gestão de Desastres, Proteção e Defesa Civil – 1ª turma.
7. A seleção será constituída por etapas classificatórias que serão individuais e independentes e
na seguinte ordem:
7.1 Avaliação da proposta de intenção de pesquisa entregue, para a intervenção no Município de
origem do candidato e que tenha como propósito desenvolver estudo e ações em Políticas
Públicas de Gestão de Desastres, Proteção e Defesa Civil. Avaliação com pontuação de 0-100.
Peso: 30;
7.2. Entrevista. Critérios de avaliação: Será avaliado o interesse do candidato pelo tema, sua
atuação profissional e potencial para contribuir com ações relativas às políticas públicas, gestão
de riscos e desastres que tenham abrangência comunitária. Pontuação de 0-100. Peso: 40;
7.3. Curriculum Vitae. O candidato deve entregar cópia do Currículo, preferencialmente
preenchido na plataforma http://lattes.cnpq.br/, com documentos comprobatórios numerados,
conforme item do currículo (não precisa autenticar), acompanhado da ficha de avaliação do
currículo (Anexo 1) devidamente preenchida.
Os critérios de avaliação serão: o perfil profissional em termos de formação acadêmica e
atuação profissional. A pontuação seguirá a tabela do Anexo I. Pontuação de 0-100. Peso: 30.
8. Para ser admitido no Curso de Especialização em Políticas Públicas de Gestão de Desastres,
Proteção e Defesa Civil – 1º turma, o candidato deverá cumprir todas as etapas do processo de
seleção, que será classificatório, sendo aprovado, dentro do limite de vagas estabelecidas, cujas
notas resultam das etapas citadas.
9. Terá direito à matrícula o candidato aprovado no processo de seleção até o limite de 45
(quarenta e cinco) vagas e o Mínimo: 20 alunos.
10.1 O curso reservará 10% das vagas para Agentes Universitários da Unioeste, em
conformidade com a Resolução nº 127/2009-COU, para os candidatos que se adequarem aos
pré-requisitos do curso e selecionados em conformidade com o disposto no projeto e no
presente edital.
11. O cronograma do processo seletivo para ingresso no Curso de Especialização em Políticas
Públicas de Gestão de Desastres, Proteção e Defesa Civil – 1ª turma compreende as seguintes
etapas:

11.1 Inscrição: 15/03/2017 a 15/04/2017,
http://midas.unioeste.br/sgppls/inscricao;

realizadas

exclusivamente

no

site

11.2. Entrega dos documentos obrigatórios, conforme item 5.2, na Secretaria Acadêmica de
Pós-Graduação até dia 18/04/2017;
11.3 Publicação do edital com as inscrições homologadas com datas e horários das Entrevistas:
no dia 20/04/2017 (após 17h), no Mural da Secretaria Acadêmica da Pós-Graduação e pela
Internet(http://www5.unioeste.br/portal/prppg/cursos-posgraduacao/lato-sensu-especializacoes);
11.4 Demais datas do cronograma serão publicadas após a seleção, no Mural da Secretaria
Acadêmica da Pós-Graduação e pela Internet (http://www5.unioeste.br/portal/prppg/cursosposgraduacao/lato-sensu-especializacoes).
14. A gestão Administrativa e financeira do curso será pela FUNDEP - Fundação de Apoio ao
Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós-graduação e a matricula corresponderá na obrigação do
pagamento de 18 parcelas de R$ 370,00, pagos à FUNDEP, na conta corrente informada no
item 5.1.
15. Não caberá recurso por parte dos candidatos em nenhuma das etapas do presente processo
de seleção.
16. O aluno será considerado aprovado no curso e terá direito ao certificado, após a conclusão
da carga horária total de 360 (trezentas e sessenta) horas/aulas, com frequência mínima de 75%
em cada disciplina e respectiva aprovação. Ao final do curso, o aluno terá que apresentar frente
à banca examinadora um Artigo, com nota mínima de 70 para a aprovação.
Informações poderão ser obtidas pelo endereço eletrônico:
http://www5.unioeste.br/portal/prppg/cursos-posgraduacao/lato-sensu-especializacoes ou pelos
telefones (45)3220-7407 com Ailton ou Zenilde, ou (45)3220-7356 LABHEA; ou Watts App
(45)9993-3903 Drª Irene ou pelos e-mails irenecarniatto@gmail.com;
labheaunioeste@gmail.com.

Cascavel, 01 de março de 2017.

Profª. Drª. IRENE CARNIATTO
Coordenadora do Curso de Especialização em Políticas Públicas:
Gestão de Desastres, Proteção e Defesa Civil.
Coordenadora do CEPED - Centro Universitário de Estudos e
Pesquisa sobre Desastres – UNIOESTE.

