
 

  
EDITAL DE NORMAS COMPLEMENTARES PARA O PROCESSO DE 
SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA APROVEITAMENTO DE 
ESTUDOS  PARA O 2º SEMESTRE LETIVO DE 2020 PARA O CURSO 
DE PEDAGOGIA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UERJ.  
 

A DIRETORA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO faz saber aos interessados que serão abertas as inscrições para a seleção de 
candidatos com vistas a Aproveitamento de Estudos para o Curso de Pedagogia para o 
segundo semestre letivo de 2020, nos termos do Ato Executivo AEDA nº -
030/REITORIA/2019, emitido pela Reitoria desta Universidade, e define para este 
processo, na Faculdade de Educação, as seguintes normas complementares. 

  
1 - DA INSCRIÇÃO  
A Faculdade de Educação receberá os requerimentos de inscrição para os processos de 
APROVEITAMENTO DE ESTUDOS para o Curso de Pedagogia para o segundo semestre 
letivo de 2020, de 08 a 11 de outubro de 2020, em formulário próprio, onde o candidato 
deverá indicar sua opção de turno (manhã ou noite) para o segundo semestre de 2020, 
acompanhado da documentação exigida. 
Observe-se : 
a) não será aceito o requerimento de inscrição cuja documentação estiver incompleta;  
b) não serão aceitos documentos que apresentem rasuras; 
c) a legitimidade da documentação apresentada é de responsabilidade do candidato; 
d) após a inscrição não será permitido, para fins de análise dos pré-requisitos exigidos, o 
acréscimo de quaisquer documentos.  
 
1.1 - LOCAL DE INSCRIÇÃO 
SECRETARIA DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UERJ  
Rua São Francisco Xavier nº 524, 12º andar – Sala 12.002 – Bloco B 
Telefones: 2334-0613/2334-0663 
 
1.2 HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
Das 09:00 às 13:00 horas e de 15:00 às 19:00 horas. 
 
 
2 - DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 
2.1 – DAS CONDIÇÕES  
O Aproveitamento de Estudos na UERJ será facultado aos graduados em outro curso, outro 
curso/habilitação ou outro curso/titulação (bacharelado e licenciatura) da educação 
superior presencial ou à distância, de duração plena, através de processo seletivo, 
condicionado à existência de vaga no curso pretendido, devendo o candidato atender às 
seguintes condições:  
a) ser portador de diploma de curso superior, comprovadamente reconhecido; 
b) comprovar que só poderá concluir o curso com a permanência mínima de dois 
semestres letivos ou dois períodos  na UERJ;  



c) apresentar no ato da inscrição no processo seletivo a seguinte documentação, não 
sendo permitido o acréscimo de quaisquer documentos após a inscrição:  
- Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$35,00 (trinta e cinco 
reais). A emissão do Boleto Bancário deve ser realizada através do link disponível na 
página www.daa.uerj.br/?page_id=1015  (opção » Emissão de boleto – DAA/SR-1 – 
CEPUERJ); 
 
- Original e Fotocópia (a ser autenticada pelo servidor UERJ) ou fotocópia autenticada, do 
documento oficial de identidade; 
 
-  Original e Fotocópia (a ser autenticada pelo servidor UERJ) ou fotocópia autenticada, do 
diploma de curso superior  ou certidão de conclusão, constando reconhecimento do curso 
e data de colação de grau; 
 
- Original e Fotocópia (a ser autenticada pelo servidor UERJ) ou fotocópia autenticada, do 
Histórico Escolar OFICIAL referente ao curso concluído, contendo: 

. curso, titulação/habilitação em que o candidato é graduado; 

. comprovante da forma de ingresso na IES de origem com os dados referentes à 
forma de seleção; 
. carga horária de cada disciplina e a soma destas; 
. nota ou conceito de aprovação em cada disciplina; 
. número de créditos em cada disciplina, quando couber. 
 

- Programas das disciplinas cursadas para fins de isenção das disciplinas do curso 
pretendido, carimbados pela instituição de origem ou validação pela internet. 
 
d) O candidato que for solicitar isenção em disciplinas cursadas em outra IES deverá 
preencher formulário específico impreterivelmente no ato da inscrição no processo 
seletivo, 
 
3 - DAS VAGAS  
As vagas para APROVEITAMENTO DE ESTUDOS serão assim distribuídas: 
 

Vagas para Aproveitamento de Estudos 2020 – Curso Pedagogia 
2º SEMESTRE 2º SEMESTRE 

5 vagas/manhã 10 vagas/noite 

 
 
4 – DA AVALIAÇÃO  
A avaliação dos candidatos ao Curso de Pedagogia, inscritos para APROVEITAMENTO DE 
ESTUDOS, será realizada mediante:  
 
4.1 - Prova Escrita, constando de: 
- avaliação dissertativa, de caráter eliminatório, versando sobre temática do campo 
educacional. Será avaliada a capacidade argumentativa, a clareza da exposição, o 
conhecimento geral do campo educacional, bem como a correção textual; 
 
4.2- A prova terá duração máxima de 3 (três) horas, não sendo permitida qualquer forma 
de consulta durante sua realização, deverá ser escrita à caneta azul ou preta. 

http://www.daa.uerj.br/
https://www7.cepuerj.uerj.br/cepuerj.web2/login.do?method=login&projeto=103000&ano=2012
https://www7.cepuerj.uerj.br/cepuerj.web2/login.do?method=login&projeto=103000&ano=2012


 
4.3- Para realização da prova apresentar-se com meia hora de antecedência, munido de 
documento de identidade oficial com foto.  
 
5 - DA APROVAÇÃO  
5.1 – Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 7,0 
(sete) na prova escrita. 
 
5.2 – Para fins de classificação, será observada a ordem decrescente das notas.  
 
5.3 – Em caso de empate, será considerado como critério de desempate o candidato mais 
idoso;  
 
 
6 – DO CALENDÁRIO, HORÁRIO E LOCAL DE PROVAS 
A prova será realizada no dia 17 de outubro de 2019, às 13h, nas dependências da 
Faculdade de Educação da UERJ, Rua São Francisco Xavier nº 524, 12º andar, em salas a 
serem comunicadas no Mural da Secretaria do Curso de Pedagogia da Faculdade de 
Educação.  
 
7 – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  
Os resultados finais da 1ª etapa de seleção (prova escrita) serão afixados no mural da 
Secretaria do Curso de Pedagogia no dia 31/10/2019.  

 
8 – DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DO CANDIDATO. 
 O deferimento final do processo  de Aproveitamento de Estudos  está condicionado à 
classificação do candidato aprovado nas vagas oferecidas pela Faculdade de Educação e à 
aprovação pelo DEP/SR-1 após análise dos documentos. 
 
9- CRONOGRAMA 
Os aprovados na 1ª etapa de seleção deverão acompanhar o cronograma e informes 
estabelecidos pela SR-1 conforme segue abaixo: 
 
 16/janeiro/2020 – Divulgação pelo DAA, sala 1093, bloco F, 1º andar, dos resultados 
finais dos processos de Aproveitamento de Estudos para o  2º semestre de 2020 – 2ª 
etapa; 
 

 15 a 17/junho /2020 – Matrícula, coordenada pelo DAA, dos candidatos que tiveram seus 
processos de Aproveitamento de Estudos, DEFERIDOS para 2020/2 
 

29 a 30/julho/2020 - Inscrição em Disciplinas dos alunos matriculados, através de 
Aproveitamento de Estudos, a ser realizada na Faculdade de Educação para ingresso em 
2020/2. 
 

Observação : O candidato selecionado que não cumprir o cronograma estabelecido para 
matrícula, bem como deixar de apresentar qualquer documento exigido para seu ingresso, 
estará automaticamente desligado do processo seletivo de que  trata o AEDA –
030/REITORIA/2019. 
 
 



10 – DA MATRÍCULA 
Para realização da MATRÍCULA dos candidatos aprovados para ingresso por 
Aproveitamento de Estudos, deverão ser apresentadas originais e fotocópias (a serem 
autenticadas pelo servidor da UERJ)  ou fotocópia autenticada dos documentos abaixo 
relacionados, em local e horário a serem divulgados pela SR-1: 
 

a) Comprovante de conclusão de ensino médio (serão aceitos: Diploma do Ensino 
Médio, registrado conforme a legislação; Certidão ou Declaração do colégio; Cópia 
do Diário Oficial); 

b) Histórico Escolar do Ensino Médio; 
c) Documento oficial de identidade, com foto (serão aceitos: carteira de identidade, 

carteira nacional de habilitação, registro nacional de estrangeiro; passaporte; 
carteira de trabalho; carteira profissional; carteira de identificação funcional); 

d) Comprovante de quitação eleitoral, que pode ser obtida no site do TER, do TSE ou 
nos cartórios eleitorais; 

e) Comprovante de quitação militar (serão aceitos: Certificado de Alistamento, nos 
limites de sua validade; Certificado de Reservista; Certificado de Isenção; 
Certificado de Dispensa de Incorporação; Certidão de Situação Militar; Atestado de 
desobrigação do Serviço Militar); 

f) CPF- serão aceitos: cartão do CPF, comprovante de inscrição ou situação no CPF ou 
documento oficial ( de validade nacional) onde conste o número do CPF; 

g) Procuração pertinente e carteira de identidade do representante legal, no caso do 
candidato estar impedido de comparecer à matrícula. 

 
 

Faculdade de Educação, 02  de outubro de 2019. 
 
 
 

Direção da Faculdade de Educação 
 

 
 


