
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO COLÉGIO PEDRO II 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

 

CHAMADA INTERNA Nº 19/2017 - PROPGPEC 

CREDENCIAMENTO DE DOCENTES – ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA E PRÁTICAS 
DOCENTES EM ESPANHOL 

 
A Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura torna públicos, nos termos desta Chamada 
Interna, as normas e os procedimentos necessários para o credenciamento de docentes no Curso de 
Especialização em Educação Linguística e Práticas Docentes em Espanhol. 

 
1. DOS OBJETIVOS 

O presente credenciamento tem como objetivo habilitar docentes efetivos do Colégio Pedro II à 
participação no Curso de Especialização em Educação Linguística e Práticas Docentes em Espanhol, que 
inclui a atuação em suas atividades regulares de pesquisa, ensino, orientação e extensão. 

 
2. DAS VAGAS 

Esta Chamada Interna selecionará dois docentes para atender as atuais demandas do Curso de 
Especialização em Educação Linguística e Práticas Docentes em Espanhol, conforme quadro abaixo. 

Área Descrição 

 
 

Ensino de 
Espanhol 

Vagas 2 

Linhas de 
Pesquisa 

Ensino-aprendizagem de espanhol na 
Educação Básica. 

Departamento Espanhol 

Linhas de 
Pesquisa 

Letramentos na Educação Básica 

 
Ênfase 

Discurso, identidade e cultura. Práticas de 

letramentos. Políticas linguísticas e 

curriculares. 

 
3. DOS REQUISITOS 

3.1. Para participar da presente Chamada, o docente deverá atender aos seguintes pré-requisitos: 

a) ser professor efetivo do Colégio Pedro II, em regime de quarenta horas ou quarenta horas com 

dedicação exclusiva; 

b) ter obtido, no mínimo, o título de Mestre em curso reconhecido pela CAPES; 

c) ter Currículo Lattes atualizado com produção acadêmica, nos últimos quatro anos, vinculada à 
temática do Curso de Especialização em Educação Linguística e Práticas Docentes em Espanhol e de 
acordo com a ênfase destacada no quadro de vagas do Item 2. 

d) ter regência de turma na Educação Básica no Colégio Pedro II, no ano letivo de 2017; 

e) pertencer ao Departamento de Espanhol.  



4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1. Os interessados deverão submeter à Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, via 

Protocolo Geral, no período de 27 de novembro de 2017 a 01 de dezembro de 2017, os seguintes 

documentos: 

a) Ficha de Inscrição (Anexo II); 

b) cópia do documento de identidade; 

c) cópia do diploma de Mestrado ou Doutorado ou documento comprobatório correspondente a tal 
título; 

d) comprovante de vinculação ao Colégio Pedro II, com a carga horária docente e o Campus em que atua; 

e) preenchimento da Tabela de Pontuação para Credenciamento Docente (Anexo III), com os devidos 

comprovantes; 

f) Plano de Trabalho conforme modelo contido no Anexo IV; 

g) Currículo Lattes relativo aos quatro últimos anos, com comprovação da produção acadêmica. 

4.2. A documentação deverá ser colocada, na ordem prevista no item 4.1, em envelope lacrado, contendo 

na parte externa o nome completo do docente, o Departamento e a área para a qual deseja concorrer. 

4.3. Não será permitida complementação de documentos fora do ato de inscrição. 

 
5. DA AVALIAÇÃO 

5.1. O processo de credenciamento de docentes será conduzido pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa, Extensão e Cultura e a Banca de Avaliação será constituída por três membros, sendo dois 

membros internos e um membro externo ao curso, com título de mestre ou doutor, nomeados pelo 

Reitor do Colégio Pedro II. 

 

5.2. A AVALIAÇÃO SERÁ FEITA EM DUAS ETAPAS: 
a) análise do Plano de Trabalho, sendo considerado(a) aprovado(a) o(a) candidato(a) que obtiver, no 

mínimo, 7,0 pontos nesta etapa . 

b) análise da Tabela de Pontuação para Credenciamento Docente conta para efeito de classificação do 

candidato; 

 
6. DA CLASSIFICAÇÃO 

6.1. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente conforme o grau obtido no Plano de Trabalho 

apresentado. 

6.2. Em caso de empate, terá prioridade o candidato que obtiver maior quantidade de pontos na Tabela 

de Pontuação para Credenciamento Docente; persistindo o empate, terá prioridade o candidato com 

maior tempo em exercício no Colégio Pedro II. 

6.3. Os recursos ao resultado desta chamada poderão ser feitos no período definido no Cronograma, com 

o formulário constante do Anexo V. 

 
7. DOS RESULTADOS 

7.1. Os resultados serão divulgados conforme o Cronograma desta Chamada Interna, no site do Colégio 

Pedro II (www.cp2.g12.br). 

 
8. DOS COMPROMISSOS 

Os docentes selecionados, de acordo com os critérios e vagas definidos nesta Chamada Interna, serão 
incorporados ao Curso de Especialização em Educação Linguística e Práticas Docentes em Espanhol a 
partir do 1° semestre de 2018. 

8.1. Para atender às avaliações quadrienais da CAPES, os docentes selecionados deverão: 

a) manter o Currículo Lattes permanentemente atualizado; 

http://www.cp2.g12.br/


b) preencher anualmente a Ficha de Avaliação Docente e encaminhá-la à Coordenação do Curso de 
Especialização em Educação Linguística e Práticas Docentes em Espanhol até o final de cada ano, 
juntamente com o Currículo Lattes; 

c) participar da organização de eventos, ministrar minicursos, oficinas ou palestras regularmente nos 

diversos seminários oficiais do Programa; 

d) atuar em outras atividades acadêmicas de extensão; 

e) orientar, pelo menos, um aluno a cada ano, resguardadas as situações excepcionais aprovadas pela 
Comissão Deliberativa da Especialização em Educação Linguística e Práticas Docentes em Espanhol, 
dentre as quais inclui-se a divisão equânime de orientandos entre os professores efetivos do curso. 

f) ministrar disciplinas no Programa; 

g) participar de comissões e bancas examinadoras; 

h) colaborar na organização de eventos, publicações, elaboração de projetos; 

i) manter sua produção acadêmica dentro dos critérios de avaliação da CAPES dos Programas de Pós- 

Graduação na área de Ensino; 

 

9. DO CRONOGRAMA 

 ETAPA  PERÍODO 

Lançamento da Chamada 27/11/2017 

Inscrição 27/11/2017 a 
01/12/2017 

Período de Avaliação Documental 04/12/2017 a 
05/12/2017 

Divulgação do Resultado 05/12/2017 

Período de Recursos 06/12/2017e 
07/12/2017 

Resultado dos Recursos 08/12/2017 

Resultado Final 12/12/2017 

 
10. DA IMPUGNAÇÃO DA CHAMADA INTERNA 

10.1. Prescreve o direito de impugnar os termos dessa Chamada aquele que não o fizer até o segundo dia 

útil anterior ao prazo final das inscrições. 

10.2. Não terão efeito de recurso as impugnações feitas por aqueles que, em tendo aceitado sem objeção, 

venham apontar, posteriormente ao julgamento, eventuais falhas ou imperfeições. 

 
11. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

1.1. A inscrição efetuada implica a plena aceitação de todas as condições estabelecidas na Chamada 
Interna. 

1.2. Caberá ao Reitor, ouvida a Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, resolver os 
casos omissos e as situações não previstas na presente Chamada. 

1.3. Informações adicionais poderão ser obtidas na Diretoria de Pós-Graduação presencialmente ou pelo 
e-mail posgrad@cp2.g12.br. 

 
Rio de Janeiro, 24 de Novembro de 2017. 

Marcia Martins de Oliveira 

Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura 

mailto:posgrad@cp2.g12.br


 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

 

ANEXO I 

APRESENTAÇÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA E  

PRÁTICAS DOCENTES EM ESPANHOL 
(Chamada Interna n° 19/2017 – PROPGPEC – Credenciamento de Docentes) 

 
Apresentação  

O  curso  de  Pós-Graduação  Lato  Sensu  em  Educação  Linguística  e  Práticas Docentes  em  
Espanhol/LE foi criado pelos professores  do  Departamento  de  Espanhol. Sua concepção se dá um ano 
apenas após a criação do Departamento de Espanhol tendo em vista sua relevância no contexto institucional 
e no bojo das ações formativas no Estado do Rio de Janeiro. 

O projeto do curso está voltado para a discussão de diversos tópicos relacionados a áreas e subáreas 
que dialogam com a prática do professor. Objetiva-se, como aspecto fundamental à formação pessoal e 
profissional do pós-graduando, promover a integração entre teoria e prática, por meio de atividades que 
desenvolvam a reflexão crítica do professor. 

 
  Objetivo geral  
 

Contribuir para a capacitação de graduados em espanhol para o trabalho em escolas de educação básica, 
de forma a desenvolver uma visão crítica das políticas linguísticas, públicas e educacionais no Brasil.  
 
  Objetivos Específicos 
 

-  Apresentar métodos e técnicas que norteiem a pesquisa bibliográfica, a elaboração de projetos, a pesquisa 
de campo e a redação de trabalhos acadêmicos;  

- Propor a reflexão de forma crítica e contextualizada de questões relevantes sobre a Educação Linguística 
em línguas estrangeiras na educação básica;  

- Discutir temas fundamentais no campo do currículo, com foco na análise de políticas de currículo bem 
como de políticas linguísticas no espaço escolar;  

- Compreender a estreita relação entre o ensino/aprendizagem de língua e as práticas pedagógicas 
multiculturais e sua relevância para a construção das identidades dos estudantes;  

- Identificar, compreender e analisar as políticas públicas em educação básica; bem como relacionar e avaliar 
criticamente os livros didáticos aprovados pelo PNLD;  

- Refletir sobre o conceito de gênero discursivo e desenvolver habilidades direcionadas à sua abordagem 
em sala de aula;  

- Refletir sobre práticas de letramento no ensino de espanhol na Educação Básica.  
 

A disposição de instituir a Pós-Graduação no Colégio Pedro II se inscreve, portanto, na perspectiva de 
atribuir sentido a toda uma experiência comprovadamente positiva no contexto das práticas educacionais no 
Brasil e diversificar a pesquisa voltada para a formação e prática docente em Espanhol. 

  



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

 

ANEXO II FICHA DE INSCRIÇÃO 
(Chamada Interna n° 19/2017 – PROPGPEC – Credenciamento de Docentes) 

 
1. DADOS PESSOAIS 

Nome  

SIAPE  C
P
F 

 

Departamento  C
a
m
p
u
s 

 

Endereço  

Telefone Fixo  C
e
l
u
l
a
r 

 

E-mail  

 
2. DADOS ACADÊMICOS E PROFISSIONAIS 

Regime de trabalho  

Tempo de atuação como efetivo no 
CPII 

 

Segmentos nos quais leciona 
atualmente no CPII 

 

Desempenha cargo de gestão com 
diminuição de carga horária em sala de 
aula? Em caso 
afirmativo, especifique. 

 

Área de formação do Mestrado  

Área de formação do Doutorado  

Ano de conclusão da formação de 
maior nível 

 

Instituição na qual obteve o título da 
formação de maior nível 

 

  

Rio de Janeiro,  de __________________de 2017. 

 

Assinatura 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

 

ANEXO III 
TABELA DE PONTUAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOCENTE 

(Chamada Interna n° 19/2017 – PROPGPEC – Credenciamento de Docentes) 
 
 

 

Critérios 
Pontuação 

por Item 
N
º 
d
e 
I
t
e
n
s 

T
o
t
a
l 

1. Diploma de doutorado em curso de área afim 
2,0 por 
curso  

  

2.  Certificado de curso de especialização em área afim  
1,0 por 
curso  

  

3. Certificado de cursos de aperfeiçoamento (mínimo de 
180 horas) em área afim (máximo 03) 

0,3 por 
curso 

  

4. Participação em congressos, seminários jornadas e 
similares. (máximo 03) 

0,3 por 
participação 

  

5. Apresentação de trabalhos em congressos e similares 
com resumo publicado nos anais. (máximo 04) 

 0,3 por 
apresentaçã

o 

  

6. Apresentação de trabalhos em congressos e similares 
com artigo completo publicado nos anais. (máximo 03) 

0,5 por 
publicação 

  

7. Publicação em revistas científicas com corpo editorial 
(máximo 03) 

 0,5 por 
publicação 

  

8. Livros publicados (máximo 03) 
 

0,7 por livro 
  

9. Livro completo na área de Ensino ou da disciplina 
específica com ISSN ou ISBN e publicado por editora. 
(máximo 03) 

1,0 por livro 
  

10. Capítulo de livro. (máximo 04) 
0,5 por item 

  

11. Atividades de extensão como ministrante na área do 
concurso.(máximo 04)  

 0,5 por 
atividade 

  

13. Orientação de Mestrado/Doutorado Concluída 
(máximo 03) 

0,5 por item 
  

14. Orientação de Especialização Concluída (máximo 03) 
0,2 por item 

  

15. Orientação de Iniciação Cientifica Jr em pesquisa no 
CPII (máximo 05) 

0,1 por item 
  



 

Total de pontos obtidos ------ 
  

16. Banca de Mestrado ou Doutorado (máximo 05) 
0,5 por item 

  

17. Banca de Especialização (máximo 10) 
0,3 por item 

  

18. Publicação de livro didático de EF/EM incluído no 
PNLD (máximo 03) 

0,5 por item 
  



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

 

ANEXO IV 
MODELO DE PLANO DE TRABALHO 

(Chamada Interna n° 19/2017 – PROPGPEC – Credenciamento de Docentes) 
 

O Plano de Trabalho será composto por um resumo (até 500 caracteres) e referências bibliográficas 
da proposta da disciplina que pretende desenvolver no curso.

O resumo apresentado receberá uma nota de 0 a 10 pontos, a partir da análise dos seguintes itens: 

 clareza;

 objetividade;

 atualização da bibliografia;

 aderência à linha de pesquisa;

 contribuições para o Programa.



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

 

ANEXO V 
FORMULÁRIO DE RECURSO 

(Chamada Interna n° 19/2017 – PROPGPEC – Credenciamento de Docentes) 
 
 

Nome do candidato(a):   

Nº de inscrição:    

Justificativa do candidato – Razões da solicitação do recurso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro  /  /   

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura 


