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EDITAL PROEX Nº 015/2015 

 

Normas do processo seletivo para o curso de 
Extensão “Libras Básico – Módulo I” da UFABC. 

 

A Pró-Reitoria de Extensão no uso de suas atribuições legais torna pública a abertura de 
inscrições para o processo de seleção destinado ao preenchimento de vagas para o curso de 
extensão “Libras Básico – Módulo I”, mediante as condições estabelecidas neste edital. 

 

1. Do público alvo e das vagas 
 

Este processo seletivo oferece 50 vagas para o curso de extensão “Libras Básico- Módulo I”, 
com carga horária de 36 horas. 
 
1.1  Público interno da UFABC 

07 vagas para discentes 
04 vagas para docentes 
14 vagas para técnicos administrativos e funcionários terceirizados 

1.2  Público externo 
25 vagas distribuídas entre: parentes até segundo grau de pessoas com deficiência  
auditiva e/ou surdez; professores da rede pública de ensino fundamental ou médio; 
pessoas que atuam no atendimento ao público em escolas e órgãos públicos. 

 
Não havendo o preenchimento das vagas por um dos segmentos, as mesmas poderão ser 
remanejadas entre as demais, a critério da coordenação do curso. 

 

2. Formas e Critérios de Seleção 
 

2.1 Serão observados os seguintes critérios para seleção e classificação dos candidatos: 
2.1.1  Serão atendidos prioritariamente os técnicos administrativos que atuem no 

atendimento ao público e que trabalhem diretamente com deficientes audititvos e/ou surdos. 
2.1.2  Serão atendidos prioritariamente os docentes que tenham alunos com 

deficiência auditiva ou surdez, matriculados na disciplina que ministram. 
2.1.3  Terão prioridade os discentes que atuam ou atuaram em edições anteriores na 

Escola Preparatória da UFABC ou Escola Preparatória em Libras, e Monitores Inclusivos. 
2.1.4  Dentre os discentes de graduação, terão preferência os alunos de cursos de 

licenciatura. 

 
3. Das Aulas  
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O curso será ministrado presencialmente no campus Santo André da UFABC de acordo com 
calendário descrito no Anexo I. 

3.1 Haverá duas turmas: 
• Turma I: Terças-feiras, das 09:00 às 12:00 horas. 

Início do curso: 26/05/2015 
Término: 11/08/2015 
 

• Turma II: Quintas-feiras, das 14:00 às 17:00 horas. 
Início do curso: 28/05/2015 
Término:  27/08/2015 
 

3.2 A presença na aula inaugural é obrigatória, sendo desligado do curso o aluno que não 
comparecer. 

 

4. Do Certificado 

 
Para obtenção do Certificado do Curso de Extensão “Libras Básico”, emitido pela 
Universidade Federal do ABC, o aluno deverá ter frequência de, no mínimo, 75%, e 
aproveitamento de, no mínimo, 70%. 

 

5. Cronograma 

 
• Inscrição para o processo seletivo: 04/05/2015 a 17/05/2015 
• Resultado do processo seletivo: 21/05/2015 
• Turma I: Terças-feiras, das 09:00 às 12:00 horas. 

Início do curso 26/05/2015 e Término 11/08/2015 
• Turma II: Quintas-feiras, das 14:00 às 17:00 horas. 

Início do curso 28/05/2015 e Término 27/08/2015 
 

6. Inscrições 

 
6.1  As inscrições serão realizadas no período de 04/05/2015 a 17/05/2015, mediante o 

preenchimento do formulário de inscrição disponível em no endereço 
http://proex.ufabc.edu.br. 

 
6.2  O candidato deverá anexar em formato “pdf”, os seguintes comprovantes no ato da 

inscrição: 
• Docentes e discentes da UFABC: Comprovante de vínculo com a Universidade. 
• Técnicos Administrativos: Autorização da Chefia (Anexo II). 
• Parentes do surdo/deficiente: Exame de audiometria e declaração de parentesco. 
• Professores da rede pública de ensino: Comprovante de vínculo. 
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• Pessoas que atuam no atendimento ao público em escolas ou órgãos públicos: 
Comprovante de vínculo. 

 
6.3  Será de total responsabilidade do candidato o correto preenchimento das informações no 

Formulário de Inscrição. 
6.4  A Coordenação do Curso não se responsabiliza por solicitação de inscrição não efetivada 

por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de 
comunicação ou outros fatores que impossibilitem a transferência dos dados. 

6.5  A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das condições 
estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento. 

 

7. Resultado do Processo Seletivo 

 
A lista dos classificados será divulgada no endereço http://proex.ufabc.edu.br no prazo 
indicado no item 5 deste Edital. 

 

8. Disposições Finais 

 
8.1 A UFABC isenta todos os candidatos do pagamento de taxa de inscrição ou mensalidade. 
8.2  A UFABC reserva o direito de proceder a conferência das informações prestadas pelo 

candidato. 
8.3  A constatação da falsidade das informações prestadas pelo candidato acarretará em sua 

eliminação do processo seletivo, indeferimento ou cancelamento de matrícula, ou outros 
atos administrativos que se fizerem necessários, além de sujeitá-lo às sanções legais 
cabíveis. 

8.4  Toda menção a horário neste edital e em outros documentos dele decorrentes terá como 
referência o horário de Brasília. 

8.5  Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso e a Pró-Reitoria de 
Extensão, ouvindo-se, se necessário em razão das competências regimentais, o Comitê de 
Extensão Universitário ou o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFABC. 

 

9. Dúvidas 

Dúvidas e sugestões podem ser enviadas para o endereço eletrônico: 
cursos.extensao@ufabc.edu.br. 

 

 

Santo André, 04 de maio de 2015. 
 
 

Daniel Pansarelli 
Pró-Reitor de Extensão 


