
  

 

 

 

 

CENTRO DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ARTES - CECA 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - 1ª Turma 

 

EDITAL Nº 001/2015 – EEI 

 

A Coordenadora de Curso de Especialização 

em Educação Infantil - 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 Educação Infantil do Centro de Educação, 

Comunicação e Artes (CECA) do Campus de Cascavel, em reunião 

ordinária do CEPE, realizada em 24 de Setembro de 2015.  

 

TORNA PÚBLICO 

  

1. No período de 25/09/15 a 02/10/15 estão abertas as inscrições 
para a seleção ao Curso de Especialização em Educação Infantil – 

1ª turma. 

 

2. O Curso terá a duração de 15 (quinze) 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 as inscrições mediante os seguintes documentos: 

Cópia de Diploma de Graduação, Cópia do Histórico Escolar da 

Graduação, cópia do RG e CPF e foto 3x4. 

 

 

5. Todo o processo de seleção será coordenado pela Coordenadora do 
Curso de Especialização em Educação Infantil – 1ª turma. 

 

6. Os exames de seleção serão individuais e independentes e 

constituir-se-ão em etapas classificatórias na seguinte ordem: 

 

6.1 Prova escrita de caráter eliminatório, com Peso 6; 
6.2 Entrevista, com Peso 4. 

 

7. Para ser admitido no Curso de Especialização em Educação 

Infantil – 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 da soma da prova escrita e da entrevista. 

 

8. Terá direito a matrícula o candidato aprovado no processo de 

seleção até o limite de 40 (quarenta) vagas. 



 

8.1 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. 

 

9. O processo seletivo para ingresso no Curso de Especialização em 
Especialização em Educação Infantil – 1ª turma compreende as 

seguintes etapas: 

 

9.1 Inscrição: 25/09/15 a 02/10/15; 

9.2 Local: Unioeste Campus de Cascavel/CECA, sala 81; 

9.3 Horários: das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min; 

9.4 Publicação do edital com as inscrições homologadas no dia 

06/10/15, no Mural do CECA e pela Internet 

(www.unioete.br/prppg); 

9.5 Prova Escrita: 08/10/2015, às 19h20min. O ensalamento 

será disponibilizado no hall de entrada do Prédio de 

Salas de Aula; 

9.6 Publicação do Edital de candidatos aprovados com os 

horários das Entrevistas: 13/10/2015; 

9.7 Publicação do Edital com a lista de aprovados, que será 

classificatória: 16/10/2015 - Mural do CECA e pela 

Internet (www.unioete.br/prppg); 

9.8 Matrículas: 20/10/15 a 21/10/15 no CECA, sala 81, no 

horário das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min; 

 

10. Não caberá recurso por parte dos candidatos em nenhuma das 

etapas do presente processo de seleção. 

 

11. O candidato aprovado que não efetuar a matrícula de 

20/10/15 a 21/10/15 perderá o direito à vaga. Em não havendo o 

preenchimento das vagas, será chamado o próximo da lista, 

conforme ordem classificatória.  

 

12. O início das aulas será no dia 29/10/2015 no Campus de 

Cascavel da Unioeste, nas terças e quintas feiras, no horário 

das 19h e 20min às 22h e 40min. 

 

13. O aluno será considerado aprovado no curso e terá direito 

ao diploma, após a conclusão da carga horária total de 385 

(trezentos e oitenta e cinco) 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 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), com nota 

mínima de 70 para a aprovação. 

 

Informações poderão ser obtidas pelo endereço eletrônico: 

www.unioete.br/prppg, ou pelos telefones (45) 3220-3163/7421 

CECA. 

 

Cascavel, 25 de setembro de 2015. 

 

 

Márcia Regina Ristow 

Coordenadora do Curso de Especialização em Educação Infantil 

http://www.unioete.br/prppg

