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DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 2017 LITERATURA, MEMÓRIA E SOCIEDADE 

  

  

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

FLUMINENSE, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital, contendo normas, 

rotinas e procedimentos que orientam o Processo Seletivo das Vagas Remanescentes para o Curso 

de Pós-Graduação Lato Sensu Literatura, Memória e Sociedade, com vistas ao preenchimento de 

vagas, no ano de 2018, conforme a Tabela 1.  

  

Tabela 1 – Cursos ofertados, campus de funcionamento e o número de vagas ofertadas  

CURSOS  CAMPUS   No VAGAS  

Literatura, Memória Cultural e Sociedade  Cambuci   44 

  

  

TÍTULO I: DOS PARTICIPANTES E DA OFERTA DE VAGAS  

  

Art. 1° - O Processo Seletivo está aberto aos portadores de diploma de cursos de graduação, obtido 

em cursos reconhecidos por órgão competente do Ministério de Educação (MEC), preferencialmente 

nas áreas compatíveis com as dos cursos oferecidos, e que estejam interessados em incorporar e/ou 

aprofundar as temáticas abordadas no curso em sua formação para uma atuação profissional mais 

qualificada.  

  

§4º Áreas compatíveis com o curso Literatura, Memória Cultural e Sociedade: Letras, Artes, 

História, Ciências Sociais, Geografia, Comunicação Social, Pedagogia e afins.  

  

Art. 2° - O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFFluminense) Campus 

Cambuci oferece um total de 44 vagas, conforme Tabela 1.  

 

§1º Serão destinadas 10% das vagas para pessoas portadoras de necessidades educacionais 

especiais conforme Decreto nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Ficando então destinadas 04 

(quatro vagas) em relação ao curso “Literatura, Memória Cultural e Sociedade”;  



  

  

  

§2º Serão destinadas 10% das vagas para servidores efetivos do IFFluminense. Ficando então 

destinadas 04 (quatro vagas) em relação ao curso “Literatura, Memória Cultural e Sociedade”;  

  

§3º A Comissão de Seleção reserva-se o direito de não preencher o total de vagas oferecido.  

  

  

TÍTULO II: DAS INSCRIÇÕES  

  

Art. 3°. As inscrições no Processo Seletivo deverão ser realizadas, exclusivamente, pela internet, no 

endereço eletrônico www.inscricoes.iff.edu.br, conforme prazo estabelecido no Cronograma deste 

Edital (Anexo I).  

  

§ 1º. Para os candidatos que NÃO ESTÃO cadastrados no portal de inscrições:  

  

a) No portal de inscrições, na área faça seu cadastro, clicar em 'cadastre-se';  

  

b) Após concluído o cadastro, preencher o questionário socioeconômico, que tem por objetivo 

a coleta de dados dos candidatos para fins estatísticos, no qual deverá, obrigatoriamente, 

informar corretamente os dados e, ao final, clicar em 'Enviar';  

  

c) Após o envio do questionário socioeconômico, na área Processos Abertos, clicar em 

‘Processo Seletivo para Pós-graduação Lato Sensu - 2017’ e dentre os cursos oferecidos 

escolher o curso desejado e clicar em 'Inscrever-se';  

  

d) Após preenchidas e validadas as informações e conferidos os dados informados, clicar em 

'Confirmar';  

  

e) A nova página aberta já será o 'Comprovante de Inscrição'. Se desejar ter uma cópia deste 

comprovante, clicar em "Imprimir‟ para a impressão do comprovante de inscrição e a 

seguir clicar em 'Emitir Guia de Recolhimento da União - GRU', para emitir o boleto 

(GRU) referente a taxa de inscrição a ser pago no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco 

reais) a ser pago em qualquer agência do Banco do Brasil;   

  

f) Após confirmada a inscrição, caso seja necessário alterar algum dado pessoal, exceto nome 

e CPF, durante o período e horário estabelecido para as inscrições, o candidato poderá 

realizar a alteração, bastando acessar o endereço eletrônico www.inscricoes.iff.edu.br, 

informar o CPF e a senha já cadastrada no portal de inscrições e na tela seguinte, na área 

do candidato, clicar em editar dados pessoais;   

  

g) Após confirmada a inscrição, caso seja necessário alterar algum dado relacionado a 

inscrição, durante o período e horário estabelecido para as inscrições, o candidato poderá 

realizar a alteração, bastando acessar o endereço eletrônico www.inscricoes.iff.edu.br , 

informar o CPF e a senha já cadastrada e, na tela seguinte, no menu lateral direito, na área 



  

  

'minhas inscrições', clicar na inscrição que deseja fazer a alteração e na nova tela clicar em 

'editar inscrição' e fazer a alteração desejada;   

  

h) Após confirmada a inscrição, caso seja necessário reimprimir o comprovante de inscrição, 

durante o período e horário estabelecido para as inscrições, o candidato deverá acessar o 

endereço eletrônico www.inscricoes.iff.edu.br , informar CPF e senha já cadastrada, clicar 

em 'entrar', e na sequencia clicar na inscrição correspondente na área  

“Minhas Inscrições”, e então em “Imprimir”;   

  

i) Caso o candidato tenha se esquecido da senha cadastrada no portal de inscrições, deverá 

acessar o endereço eletrônico www.inscricoes.iff.edu.br , na área de dúvidas e clicar em 

'esqueci a minha senha'. Na nova tela o candidato deve informar o CPF e na mesma será 

exibida o e-mail para qual foram enviadas as instruções para a recuperação de senha;  

  

j) Caso o candidato não tenha recebido o e-mail ou não tenha acesso ao mesmo, clicar no link 

'se você não recebeu este e-mail ou não tem acesso ao mesmo, clique aqui'. Ao clicar no 

link deverá responder as perguntas referentes aos dados do seu cadastro para recuperar a 

senha;  

  

k) O candidato que apresentar dúvidas relacionadas às inscrições poderá enviar e-mail para: 

propei.dpg.reitoria@iff.edu.br, durante o período e horário estabelecido para as inscrições, 

informando o n.º do CPF, o n.º da inscrição, o nome, o curso e o campus a que concorre, 

com a descrição da dúvida e aguardar o retorno do IFFluminense para o e-mail cadastrado 

no portal de inscrições.  

  

§ 2º. Para os candidatos que JÁ ESTÃO cadastrados no portal de inscrições:  

  

a) No portal de inscrições, informar o CPF e a senha já cadastrada no portal e clicar em entrar;  

  

b) Ainda no portal de inscrições, na área Processos Abertos, clicar em 'Processo Seletivo 

para Pós-graduação Lato Sensu - 2017' e, dentre os cursos oferecidos escolher o curso 

desejado e clicar em ‘Inscrever-se’;  

  

d) Após preenchidas e validadas as informações e conferidos os dados informados, clicar em 

'Confirmar';  

  

e) A nova página aberta já será o 'Comprovante de Inscrição'. Se desejar ter uma cópia deste 

comprovante, clicar em "Imprimir‟ para a impressão do comprovante de inscrição e a 

seguir clicar em 'Emitir Guia de Recolhimento da União - GRU', para emitir o boleto 

(GRU) referente a taxa de inscrição a ser pago no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco 

reais) a ser pago em qualquer agência do Banco do Brasil;  

  

f) Após confirmada a inscrição, caso seja necessário alterar algum dado pessoal, exceto nome 

e CPF, durante o período e horário estabelecido para as inscrições, o candidato poderá 

realizar a alteração, bastando acessar o endereço eletrônico www.inscricoes.iff.edu.br , 



  

  

informar o CPF e a senha já cadastrada no portal de inscrições e na tela seguinte, na área 

do candidato, clicar em editar dados pessoais;   

  

g) Após confirmada a inscrição, caso seja necessário alterar algum dado relacionado a 

inscrição, durante o período e horário estabelecido para as inscrições, o candidato poderá 

realizar a alteração, bastando acessar o endereço eletrônico www.inscricoes.iff.edu.br , 

informar o CPF e a senha já cadastrada e, na tela seguinte, no menu lateral direito, na área 

'minhas inscrições', clicar na inscrição que deseja fazer a alteração e na nova tela clicar em 

'editar inscrição' e fazer a alteração desejada;   

  

h) Após confirmada a inscrição, caso seja necessário reimprimir o comprovante de inscrição, 

durante o período e horário estabelecido para as inscrições, o candidato deverá acessar o 

endereço eletrônico www.inscricoes.iff.edu.br , informar CPF e senha já cadastrada, clicar 

em 'entrar' e na tela seguinte, clicar em 'reimpressão da 2ª via do comprovante de inscrição 

ou de GRU';   

  

i) Caso o candidato tenha se esquecido da senha cadastrada no portal de inscrições, deverá 

acessar o endereço eletrônico www.inscricoes.iff.edu.br , na área de dúvidas e clicar em 

'esqueci a minha senha'. Na nova tela o candidato deve informar o CPF e na mesma será 

exibida o e-mail para qual foram enviadas as instruções para a recuperação de senha;  

  

j) Caso o candidato não tenha recebido o e-mail ou não tenha acesso ao mesmo, clicar no link 

'se você não recebeu este e-mail ou não tem acesso ao mesmo, clique aqui'. Ao clicar no 

link deverá responder as perguntas referentes aos dados do seu cadastro para recuperar a 

senha;  

  

k) O candidato que apresentar dúvidas relacionadas às inscrições poderá enviar e-mail para: 

propei.dpg.reitoria@iff.edu.br, durante o período e horário estabelecido para as inscrições, 

informando o n.º do CPF, o n.º da inscrição, o nome, o curso e o campus a que concorre, 

com a descrição da dúvida e aguardar o retorno do IFFluminense para o e-mail cadastrado 

no portal de inscrições.  

  

§ 3º. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado, conforme prazo estipulado no 

Cronograma deste Edital (Anexo I), dentro do horário de atendimento bancário;  

  

§ 4º. O candidato não terá sua inscrição confirmada caso realize o pagamento da taxa de 

inscrição em data posterior à estipulada no Cronograma deste Edital (Anexo I);  

  

§ 5º. A taxa de inscrição, uma vez paga, não será devolvida em nenhuma hipótese e só terá 

validade para o presente Concurso;  

  

§ 6º. O IFFluminense não se responsabiliza por solicitações de inscrição não recebidas por 

motivos de ordem técnica dos computadores, falhas na comunicação, congestionamento das 

linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 

transferência dos dados;  



  

  

  

§ 7º. O candidato deverá guardar em seu poder o recibo/comprovante de pagamento da taxa de 

inscrição ou isenção;  

  

§ 8º. Não serão aceitas inscrições via fax, via correio eletrônico, ou nos campi do IFFluminense;  

  

§ 9º. Informações complementares sobre as inscrições estarão disponíveis no endereço 

http://selecoes.iff.edu.br;  

  

§ 10. O descumprimento das instruções para inscrição implicará a não confirmação da inscrição;  

  

§11. A exatidão das informações prestadas, no ato da inscrição, será de inteira responsabilidade 

do candidato ou de seu representante legal;  

  

§12. O candidato que prestar declaração falsa ou inexata nos formulários de inscrição terá a 

inscrição cancelada e os demais atos dela decorrentes anulados.  

  

§13. A entrega dos documentos definidos neste edital poderá ser feita pelo candidato ou por 

intermédio de procurador, que deverá apresentar procuração por instrumento público ou 

particular (sem a necessidade de registro em cartório) e documento de identidade. No caso de 

representação, o portador deverá apresentar, além da procuração do candidato, também os 

demais documentos exigidos no Artigo 7°.  

  

Art. 4º. Os candidatos que comprovarem que suas famílias recebem bolsa família, de acordo com o 

que determina a Lei nº 10.836 de 09/01/2004, regulamentada pelo Decreto 5.209 de 17/09/2004, 

poderão solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição no prazo estabelecido no Cronograma 

deste Edital (Anexo I).  

  

§1º. Os candidatos nesta situação terão, obrigatoriamente, de comparecer ao Setor de Protocolo 

do Campus do curso (endereço encontra-se no Anexo II), conforme data e horário estabelecidos 

no Cronograma deste Edital (Anexo I), para apresentarem, juntamente, o formulário constante no 

Anexo III deste Edital, o original e a cópia do documento que comprova o recebimento do 

benefício do Governo Federal e do comprovante de inscrição no PROCESSO SELETIVO PARA 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - 2017, devendo o comprovante de recebimento do 

benefício do Governo Federal ser atual e em nome do candidato ou do seu responsável legal;  

  

§2º. O comprovante do Cadastro Único para Programas Sociais - CadÚnico poderá ser 

apresentado por meio de declaração, em papel timbrado, de confirmação da inscrição no 

CadÚnico emitida pelo gestor do programa Bolsa Família no município onde reside e de ser 

membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135 de 26/06/2007;  

  



  

  

§3º. O candidato que se encontrar neste caso somente deverá preencher os formulários de 

inscrição, não necessitando pagar a Guia de Recolhimento da União- GRU, devendo para tanto, 

seguir estritamente o determinado neste Artigo;  

§4º. Os documentos citados neste Artigo deverão ser entregues em envelope devidamente 

identificados com o nome do candidato, número de inscrição e curso pretendido;  

§5º. O candidato que tiver o pedido de isenção indeferido, deverá efetuar, conforme data 

estabelecida no Cronograma deste Edital (Anexo I), o pagamento da taxa de inscrição no valor 

de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) mediante a Guia de Recolhimento da União - GRU gerada 

no momento da inscrição.  

  

Art. 5º - O servidor da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, em efetivo 

exercício, está isento do pagamento da taxa de inscrição. Porém, deverá comparecer na data e 

horário estabelecidos no Cronograma deste Edital (Anexo I), no Setor de Protocolo do Campus do 

curso (endereço encontra-se no Anexo II), para protocolar o comprovante de inscrição e a ficha 

funcional (disponível no sistema SUAP – Meus Dados – Dados Funcionais), informando assim que é 

servidor da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, ficando isento do pagamento da 

taxa de inscrição. Os documentos citados neste Artigo deverão ser entregues em envelope 

devidamente identificados com o nome do candidato, número de inscrição e curso pretendido.  

  

Art. 6º- Para imprimir o Cartão de Confirmação de Inscrição o candidato deverá acessar o Portal 

de Inscrições do IFFluminense, no endereço inscricoes.iff.edu.br e no prazo estabelecido no 

Cronograma deste Edital (Anexo I). No cartão constarão o nome do candidato, curso e local de prova.   

  

PARÁGRAFO ÚNICO - a prova será realizada na cidade onde o referido curso será ofertado, 

conforme a Tabela 1 do presente Edital.  

  

Art. 7° - Os candidatos devidamente inscritos e aprovados na 1ª Etapa do Processo Seletivo 

(Artigo 9º inciso I) deverão entregar seu Memorial Descritivo (modelo encontra-se no Anexo 

IV) para análise. Para isso, deverão comparecer no Setor de Protocolo do Campus do curso  (o 

endereço encontra-se no Anexo II), conforme data e horário estabelecidos no Cronograma deste 

Edital (Anexo I), e apresentar os seguintes documentos:  

  

I. Original e cópia do diploma de conclusão de curso de graduação reconhecido por 

órgão competente do Ministério da Educação. Os candidatos cujos diplomas ainda 

não tiverem sido expedidos pela Instituição de Ensino Superior (IES), até o ato da 

inscrição, podem se inscrever desde que apresentem declaração da IES indicando 

as datas de conclusão e colação de grau do curso já concluído. Dar-se-á o prazo 

de 90 (noventa) dias para que apresente o Diploma de Graduação;  

 

II.  Os candidatos com previsão de término da graduação em dezembro de 2017 

poderão se inscrever no processo seletivo. Todavia, caso sejam aprovados, sua 

matrícula ficará facultada à apresentação de declaração de conclusão da IES 

indicando a data de colação de grau do curso já concluído. Dar-se-á o prazo de 90 



  

  

(noventa) dias para que apresente o Diploma de Graduação a contar da data da 

matrícula.  

  

III. Memorial Descritivo (Anexo IV);  

  

  

IV. Comprovação dos títulos e documentos presentes em seu Memorial Descritivo 

(cópia e original para conferência), necessários para pontuação. Os documentos 

em outras línguas, que não a Língua Portuguesa, deverão estar traduzidos por 

tradutor juramentado, atendida a legislação nacional aplicável. Serão 

desconsiderados os títulos/documentos que não atenderem às exigências deste 

Edital.  

  

§1° Os documentos citados neste Artigo (incisos I a IV) deverão ser entregues em envelope 

devidamente identificados com o nome do candidato, número de inscrição e curso pretendido;  

  

§2° Os candidatos estrangeiros deverão apresentar cópia do diploma de graduação, devidamente 

autenticado, com visto consular brasileiro e tradução feita por tradutor público, juramentado no 

Brasil, bem como passaporte válido com visto de entrada no Brasil, se cabível;  

  

§3° Não será permitida a apresentação de documentação comprobatória de itens do Memorial 

Descritivo após o prazo estipulado no Cronograma (Anexo I), com exceção dos casos previstos 

no inciso II. Nesses casos, as declarações entregues posteriormente não serão contabilizadas para 

a classificação final. Os candidatos que não entregarem a documentação comprobatória 

estarão eliminados do Processo Seletivo. 

  

  

TÍTULO III: DO PROCESSO SELETIVO  

  

Art. 8° - A realização do Processo Seletivo ficará a cargo da Comissão de Seleção, nomeada por 

Portaria do IFFluminense, sendo composta por servidores da instituição designados pela Diretoria de 

Pesquisa, Extensão e Inovação do IFFluminense.  

  

Art. 9° - O Processo Seletivo, de caráter eliminatório e classificatório, será constituído de duas 

etapas, a saber:  

I. Primeira Etapa: Prova discursiva (caráter eliminatório e classificatório):  

a. A prova abordará temas relacionados ao curso de pós-graduação em que o 

candidato esteja inscrito;  

b. Não é permitida consulta a qualquer tipo de documento ou bibliografia;  

c. Os critérios a serem utilizados para correção da prova estão descritos no Artigo  

10;  

d. Os candidatos que obtiverem pontuação inferior a 50% do valor da Prova 

discursiva, de acordo com os critérios expressos no Artigo 10, estarão 

eliminados.  

  



  

  

§1° A Prova discursiva será realizada conforme o Cronograma (Anexo I) tendo duração 

máxima de 3h;  

  

§2° A Prova discursiva tem valor máximo de 10 pontos e será pontuada de acordo com os 

critérios apresentados no Artigo 10.  

  

II. Segunda Etapa: Análise do Memorial Descritivo (Anexo IV) (caráter 

classificatório):  

a. A análise do Memorial Descritivo será feita de acordo com a documentação 

apresentada, observando-se o disposto no Artigo 7º, e deve atender a todos os 

requisitos presentes neste Edital, de acordo com o Artigo 12;  

b. Para fins de pontuação, quando da análise do Memorial Descritivo, serão 

considerados os títulos e documentos relacionados nos Artigos 7° e 12 do 

presente Edital.  

  

§1° A análise do Memorial Descritivo e a divulgação do Resultado Parcial do Processo Seletivo 

segue conforme o Cronograma (Anexo I).  

  

§2° A análise do Memorial Descritivo tem valor máximo de 10 pontos, sendo considerados os 

critérios apresentados no Artigo 12.  

  

  

TÍTULO IV: DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E 

APROVAÇÃO  

  

Art. 10 - Na avaliação da Prova discursiva (Art. 9°, inciso “I”) serão utilizados os seguintes critérios 

de pontuação:  

  

I. Correta argumentação técnica sobre o assunto tratado de acordo com a bibliografia 

indicada (ANEXO V);  

II. Correto uso das regras gramaticais e das concordâncias;  

III.  Estruturação, argumentação, adequação vocabular, clareza na articulação e 

expressão de ideias;  

  

PARÁGRAFO ÚNICO - as pontuações dos incisos II e III somente serão computadas se o 

inciso I for satisfatório.  

  

Art. 11 - Será selecionado e convocado para a segunda etapa (análise do Memorial Descritivo) o 

número de candidatos correspondente ao dobro do número de vagas oferecidas para o curso. A 

relação dos candidatos selecionados será divulgada em ordem decrescente de pontos obtidos por cada 

candidato na Prova discursiva, conforme Cronograma (Anexo I). Em caso de empate entre os 

candidatos, a classificação será decidida de acordo com a idade do candidato, prevalecendo o 

candidato que apresentar maior idade.  

  



  

  

Art. 12 - Na aferição do número de pontos na análise do Memorial Descritivo serão considerados os 

títulos e documentos relacionados no Artigo 7º do presente Edital, dentro dos seguintes critérios de 

pontuação:  

  

  I. Diplomas e certificados de conclusão de cursos nas áreas de Letras, Artes, História, 

Ciências Sociais, Geografia, Comunicação Social, Pedagogia e afins. (máximo de 3,0 

pontos):   

a) diploma ou atestado de conclusão de curso de graduação: 1,5 ponto;   

b) certificados de cursos com, no mínimo, 20 (vinte) horas ou certificação profissional:  

0,5 ponto por certificado (máximo de 1,5 ponto).   

   

II. Experiência profissional (máximo 5,0 pontos):  

a) anos de trabalho nas áreas já descritas, excluída a experiência docente, sendo 0,5 ponto por 

ano trabalhado (máximo de 2,0 pontos).   

b) experiência profissional como docente (máximo de 3,0 pontos, sendo 0,5 ponto por ano   

de atuação, comprovado);   

  

III. Experiência acadêmica (máximo de 2,0 pontos)   

a) participação em congressos, seminários e encontros, nas áreas do curso de pósgraduação 

(máximo de 1,0 ponto, sendo 0,2 por participação);   

b) publicação em anais de eventos e periódicos (máximo de 1,0 ponto, sendo 0,5 por 

publicação);   

c) participação em projetos de extensão e/ou de pesquisa (máximo de 1,0 ponto, sendo 0,5 

por projeto).   

§5º Cada título/documento será pontuado uma única vez, sendo obrigatória a 

apresentação de todos os títulos/documentos comprobatórios aferíveis, inclusive 

publicações, estas por meio de cópia, com identificação clara do evento ou fonte. Esses 

documentos devem ser entregues em envelope conforme Artigo 7º §1° e explicitados 

neste Artigo 12.  

  

Art. 13 - A comprovação da experiência profissional e acadêmica (Art. 12 incisos II e III) será feita 

por meio de:  

I. carteira profissional de trabalho ou contrato de trabalho, com declaração e função 

exercida expressa na carteira ou anexa (incluindo páginas de identificação);  

  

II. declaração atualizada de prestação de serviços, em papel timbrado da empresa 

contendo o número de CNPJ, Inscrição Estadual ou Municipal;  

  

III. declaração atualizada de elaboração, coordenação ou acompanhamento de projetos 

e/ou programas, em papel timbrado da instituição.  

  

PARÁGRAFO ÚNICO - Esses documentos comprobatórios devem ser acompanhados de 

declaração ou certificado relacionado às atividades executadas, em papel timbrado da instituição 

de direito público ou privado, legalmente constituída e assinada por responsável habilitado. Tais 



  

  

documentos deverão ser apresentados no período da entrega de documentos, conforme 

Cronograma do Anexo I.  

  

Art. 14 - O cálculo da nota final do candidato será calculado através de média ponderada. 

Utilizando os pontos obtidos em cada uma das etapas do processo seletivo (Prova discursiva e 

Memorial Descritivo - Artigo 9º, incisos I e II, conforme critérios de avaliação - Artigos 10 e 12), e 

os pesos das respectivas etapas conforme Tabela 2.  

  

  

Tabela 2 – Peso das etapas do processo seletivo  

ETAPAS  PESO  

Prova discursiva  6  

Análise do Memorial Descritivo  4  

  

Art. 15 - A classificação final dos candidatos será divulgada em ordem decrescente de acordo com o 

cálculo da nota final (Artigo 14), conforme prazo estabelecido no Cronograma (Anexo I).  

  

§1º Em caso de empate entre os candidatos, a classificação será decidida, na sequência, com 

base no maior número de pontos obtidos: na Prova discursiva; no Memorial Descritivo.  

  

§2º Ainda persistindo o empate, terá preferência o candidato mais idoso.  

   

  

TÍTULO V: DA MATRÍCULA  

  

Art. 16 – Terão direito à matrícula os candidatos aprovados e classificados, respeitados os limites de 

vagas do curso.  

  

Art. 17 – As matrículas dos candidatos classificados deverão ser feitas no prazo estabelecido no 

Cronograma (Anexo I) e nos endereços do Anexo VI.  

  

§1° A matrícula somente será efetivada mediante:   

I - apresentação dos originais e entrega de cópia dos seguintes documentos: diploma e 

histórico escolar de graduação; carteira de identidade, CPF e título de eleitor; II- entrega 

de uma foto 3x4;  

  

§2° Em caráter excepcional, poderá ser aceita, provisoriamente, declaração de curso superior 

concluído, emitida em papel timbrado da IES. A não apresentação do diploma de graduação 

no prazo de 03 (três) meses, a contar da data da matrícula, implica desligamento do aluno do 

curso de pós-graduação.  

  

Art. 18 – Os candidatos que não efetuarem a matrícula nas datas previstas no Cronograma (Anexo I) 

serão considerados desistentes. Neste caso, outros candidatos poderão ser chamados, respeitando-se 

a ordem de classificaçãoAs matrículas para os candidatos reclassificados deverão ser feitas no prazo 

estabelecido no Cronograma (Anexo I) e nos endereços do Anexo VI.  



  

  

  

PARÁGRAFO ÚNICO - as exigências dos Artigos 16 e 17 também se aplicam aos candidatos 

reclassificados, exceto no que se refere às datas de matrícula.  

  

  

TÍTULO VI: DO CALENDÁRIO, DOS RESULTADOS E DA VALIDADE  

  

Art. 19 – O resultado parcial e o resultado final do Processo Seletivo serão disponibilizados via 

internet pelo endereço eletrônico selecoes.iff.edu.br, conforme os prazos estabelecidos no 

Cronograma (Anexo I).  

  

Art. 20 – Os candidatos não aprovados nas vagas disponíveis terão o prazo de 30 dias, para a retirada 

dos seus documentos, nos endereços do Anexo VI, a partir da data da divulgação do resultado final 

do Processo Seletivo.   

  

PARÁGRAFO ÚNICO – Os documentos não retirados no referido prazo ficam sujeitos à 

inutilização.  

  

Art. 21 – O resultado do presente Processo Seletivo será válido para o preenchimento de vagas para 

o curso de Pós-Graduação Lato Sensu com início das aulas previsto conforme estabelecido no 

Cronograma (Anexo I).  

  

  

TÍTULO VII: DOS RECURSOS  

  

Art. 22 - Os recursos deverão obedecer aos prazos estabelecidos no Cronograma (Anexo I). O 

recurso, em formato livre, deverá ser:  

  

I. apresentado em folhas separadas para cada item questionado do Processo Seletivo;  

  

II. transcrito em letra de forma ou impresso, devendo conter, obrigatoriamente, em cada 

folha do recurso, o nome do candidato e o número de sua inscrição.  

  

§1° O(s) recurso(s) deverá(ão) conter o(s) item(s) da Prova discursiva e/ou do Memorial 

Descritivo contra o qual o requerente recorre, as alegações e seus fundamentos, anexando, 

sempre que possível, cópia da documentação fundamentadora do recurso;  

  

§2° Em relação ao Memorial Descritivo, somente serão aceitos recursos para revisão de erro 

material. Por erro material entende-se erro no cômputo dos pontos obtidos pelos candidatos.   

  

  

TÍTULO VIII: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

  

Art. 23 - Normas complementares e avisos oficiais, quando necessários, serão divulgados, via 

internet, pelo endereço eletrônico selecoes.iff.edu.br/pos-graduacao/2017/lato-sensu.  

http://www.iff.edu.br/
http://www.iff.edu.br/


  

  

  

Art. 24 - Será excluído do Processo Seletivo o candidato que:  

I. praticar ato de incorreção ou descortesia com quaisquer dos examinadores, 

executores, seus auxiliares, fiscais ou autoridades incumbidos da realização  do 

Processo Seletivo;  

II. não atender às determinações regulamentares do Processo Seletivo;   

III. deixar de assinar ou de preencher com dados incorretos, rasurados ou inverídicos o 

formulário de inscrição.  

Parágrafo Único - Quando da realização da prova, os candidatos deverão chegar ao local 

apontado no Cartão de Confirmação de Inscrição 30 (trinta) minutos antes do seu início, 

munidos de seu Documento de Identificação Oficial com foto, indispensável para 

identificação, lápis e caneta preta. O acesso ao local do concurso será fechado 20 minutos 

após o início da prova, o que impossibilitará a entrada do candidato, seja qual for o motivo do 

atraso. No caso de perda ou extravio de um desses documentos, deverá ser apresentado 

Boletim de Ocorrência Policial no qual conste a perda ou o extravio do (s) mesmo(s), de forma 

a ser realizado um procedimento de identificação especial no dia da prova. Sem este 

documento, o candidato não será autorizado a fazer prova.  

  

Art. 25 - As importâncias pagas não serão devolvidas quaisquer que sejam os motivos alegados.  

  

Art. 26 - A Comissão de Seleção é soberana quanto à aplicação dos critérios de avaliação do Processo 

Seletivo definidos neste Edital.  

  

Art. 27 - O curso de Pós-Graduação Lato Sensu oferecido tem previsão de duração aproximada de 

dezoito meses e são regidos pelo Regimento dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu do 

IFFluminense.  

  

Art. 28º - Não haverá encargos financeiros para os alunos, no que se refere a mensalidades.  

  

Art. 29º - O curso de Pós-Graduação Lato Sensu oferecido ocorrerá no local indicado da Tabela 1 e 

seguirá o calendário anual das atividades acadêmicas, definido pela Coordenação do Curso.  

  

Art. 30º - As disciplinas serão ministradas nos seguintes dias da semana:   

   

CURSO: LITERATURA, MEMÓRIA CULTURAL E SOCIEDADE  

   (Semanal)  

DIA DA SEMANA  TURNO  

Terça e Quarta  Noite  

Sábado*   Manhã e/ou tarde  

* O sábado poderá ser letivo quando mais for necessário.  

  

  

Art. 31º - Este Edital está disponível no endereço eletrônico 

selecoes.iff.edu.br/posgraduacao/2017/lato-sensu.  

  



  

  

Art. 32º - A inscrição do candidato implica conhecimento e aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, não sendo aceitas posteriores reclamações sobre desconhecimento da 

disciplina do concurso.  

  

Art. 33º - Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão avaliados pela Comissão 

de Seleção e pela Diretoria de Pós-graduação do IFFluminense.  

  

  

   

  

Jefferson Manhães de Azevedo  

Reitor  

  

  

Vicente de Paulo dos Santos Oliveira  

Pró-Reitor de Pesquisa, Extensão e Inovação  

  

  

Simone Vasconcelos Silva  

Diretora de Pós-Graduação  
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ANEXO I – CRONOGRAMA  

  

ATIVIDADE  Período  Observações  

Inscrições via Internet  09/10 a 31/10 No  endereço  eletrônico  

http://www.inscricoes.iff.edu.br,  

encerrando-se às 20h do dia 31/10.  

Pedido de Isenção - candidatos que recebem 

bolsa família e Pedido de Isenção - servidor da 

Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica, em efetivo exercício  

09/10 a 16/10  Setor de Protocolo (Anexo II).  

Resultado dos Pedidos de Isenção - candidatos 

que recebem bolsa família  

20/10  No endereço eletrônico 

http://www.iff.edu.br após as 17h.  

Pagamento da taxa de inscrição  09/10 a 31/10 Nas agências do Banco do Brasil, 

dentro do horário de atendimento 

bancário.  

Divulgação da relação de inscritos  06/11  No endereço eletrônico 

http://selecoes.iff.edu.br após as 17h.  

Recurso (s) por não constar na lista de inscritos  07/11 Setor de Protocolo (Anexo II).  

Resultado do recurso  08/11 No endereço eletrônico 

http://www.iff.edu.br após as 17h.  

Acesso ao Cartão de Confirmação de Inscrição  09/11 e 10/11 No endereço eletrônico 

http://www.iff.edu.br após as 17h.  

Primeira Etapa - Prova discursiva  12/11  No campus do curso para o qual o 

candidato se inscreveu - 09h às 12h   

Resultado da Primeira Etapa  23/11  No endereço eletrônico 

http://www.iff.edu.br após as 17h.  

Recurso (s) do resultado da Primeira Etapa  24/11 Setor de Protocolo (Anexo II).  

http://www.inscricoes.iff.edu.br/
http://www.inscricoes.iff.edu.br/
http://selecoes.iff.edu.br/


  

  

Resultado do recurso  27/11  No endereço eletrônico 

http://www.iff.edu.br após as 17h.  

Entrega de Documentos para Análise do  

Memorial Descritivo  

27/11 a 04/12  Setor de Protocolo (Anexo II).  

Análise do Memorial Descritivo  05/12 a 11/12  Nos devidos campus  

Resultado Parcial do Processo Seletivo  12/12 No endereço eletrônico 

http://www.iff.edu.br após as 17h.  

Recursos do Resultado Parcial  13/12 Setor de Protocolo (Anexo II).  

Resultado Final do Processo Seletivo  15/12 No endereço eletrônico 

http://www.iff.edu.br após as 17h.  

Matrícula dos candidatos selecionados  18/12 a 22/12/ 17 

e 

08/01 a 12/01/18 

De 09h às 16h nos endereços do 

Anexo VI.  

Resultado da reclassificação  02/02/2018 No endereço eletrônico 

http://www.iff.edu.br após as 17h.  

Matrícula dos candidatos reclassificados  05/02/2018 e 

06/02/2018 

De 09h às 16h nos endereços do 

Anexo VI.  

Início das aulas - Literatura, Memória  

Cultural e Sociedade  

06/02/2018  18h  no   

CIEP 276 Ernesto Paiva – Cambuci, 

Bairro Guarani. 
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ANEXO II – SETOR DE PROTOCOLO  

  

  

  

CAMPUS  ENDEREÇO/LOCAL  

Cambuci  Estrada Cambuci - Três Irmãos, Km 05 –  

Cambuci/RJ  

Horário: 9h às 16h  
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ANEXO III – FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE 

INSCRIÇÃO  

  

À comissão do processo seletivo para Pós-Graduação Stricto Sensu – 2017   

  

Solicito isenção da taxa de inscrição para o Processo Seletivo para Pós-Graduação Stricto Sensu e 

informo, abaixo, dados e justificativa para tal concessão:  

  

1. Nome completo do candidato:  

2. Nº. de inscrição:                                                                                                           

3. Curso:    

3. Campus:    

4. Justificativa da isenção:  

  

4.1. É beneficiário do programa Bolsa Família: ( ) Sim    ( ) Não  

  

Indique quais documentos estão sendo anexados a este formulário:  

  

( ) Cópia do comprovante de inscrição no Processo Seletivo  

( ) Cópia do documento que comprove ser beneficiário do Programa Bolsa Família do Governo 

Federal  

( ) Cópia do documento de identidade do candidato (frente e verso)  

( ) Cópia do CPF do candidato  

  

  

 

Declaro serem verdadeiras as informações aqui prestadas e estar ciente de que a não apresentação 

da documentação completa implica o indeferimento do processo de Isenção.  

  

  

  

________________________________, _________ de ____________________ de 201_.  

                                    (local)                            (dia)     (mês)           (ano)  

  

  

 

  

________________________________________________ 

(Assinatura do candidato ou do seu representante legal)  
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ANEXO IV – MEMORIAL DESCRITIVO  CURSO: LITERATURA, MEMÓRIA 

CULTURAL E SOCIEDADE  

  

  

O Memorial Descritivo é uma autobiografia que descreve, analisa e critica acontecimentos sobre a 

trajetória acadêmico-profissional e intelectual do candidato, avaliando cada etapa de sua experiência. 

Recomenda-se que o memorial inclua em sua estrutura, seções que destaquem as informações mais 

significativas, como a formação, as atividades técnico-científicas e artísticoculturais, as atividades 

docentes, as atividades de administração, a produção científica, entre outras. O texto deve ser redigido 

na primeira pessoa do singular, o que permitirá ao candidato enfatizar o mérito de suas realizações. 

E deverá conter no máximo 6 páginas.  

  

Estrutura do Memorial  

  

1.  Folha de rosto  

a) Nome do candidato;  

b) Título (Memorial Descritivo);  

c) Local;  

d) Ano.  

  

2.  Formação, aperfeiçoamento e atualização Na 

descrição, mencionar:  

a) Educação superior – graduação;  

b) Educação superior - pós-graduação;  

c) Estágios;  

d) Cursos de extensão, aperfeiçoamento e atualização;  

e) Participação em congressos, simpósios, seminários e outros eventos congêneres.  

Deve-se inserir comentários sobre como decorreram os cursos de formação, de aperfeiçoamento e de 

atualização, assim como o resultado final e também os reflexos na carreira profissional, docente, 

científica, literária e/ou artística do candidato.  

  

3.  Atividades profissionais  

As atividades docentes referem-se às funções desenvolvidas no ensino e na orientação de estudantes. 

Na descrição, mencionar:  

a) Aulas e cursos ministrados (especificar disciplinas, turmas e anos de escolaridade);  

b) Orientações de trabalhos de alunos (Feiras de Ciências, das Profissões, entre outros eventos), 

trabalhos de conclusão de cursos, de estágios e/ou de bolsistas e organização de eventos pedagógicos;  

c) Palestras e/ou conferências proferidas.  



  

  

  

  

Indicar outras atividades profissionais que não se enquadrem nas modalidades anteriores:  

a)  Participação em comissões, coordenações, supervisões de trabalhos e/ou projetos;  

b) Participações em conselhos, em comitês e/ou júri de prêmios entre outros;  

c) Participações em órgãos colegiados, comitês executivos, grupos de trabalhos, entre outros;  

d) Consultorias;  

e) Funções eletivas, inclusive diretorias, conselhos de entidades (profissionais e/ou sindicais) 

indicando função exercida, inclusive de chefia, coordenação, direção com o respectivo 

tempo de mandato;  

f) Funções administrativas de gestão, coordenação e orientação pedagógica.  

  

4.  Títulos, homenagens e aprovações em concursos  

Mencionar o ano e a distinção outorgada e o local.  

  

5.  Produção didática, científica, literária e artística  

Incluir trabalhos didáticos, científicos, literários e/ou artísticos que tenham sido publicados, assim 

como trabalhos apresentados em congressos, jornadas e outros eventos similares.  

  

6.  Motivo da escolha do curso pretendido  

Justificar os motivos que levaram o candidato a escolher o curso pretendido, explicitando as 

expectativas do candidato com o mesmo.  
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 ANEXO V – BIBLIOGRAFIA PARA PROVA DISCURSIVA  

    

  

 

 

CURSO: LITERATURA, MEMÓRIA CULTURAL E SOCIEDADE  

  

BOSI, Alfredo. Cultura brasileira e culturas brasileiras. In.: Dialética da colonização. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1992. p.308-345. Disponível em: http://ghiraldelli.pro.br/wp-

content/uploads/bosi.pdf 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://ghiraldelli.pro.br/wp-content/uploads/bosi.pdf
http://ghiraldelli.pro.br/wp-content/uploads/bosi.pdf
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ANEXO VI – ENDEREÇOS DE MATRÍCULAS  

  

  

Campus  Local  Endereço  
Horário de 

Atendimento  

Cambuci  

Registro Acadêmico  

Bloco B  

Sala 106  

Estrada Cambuci - Três Irmãos,  

Km 05 – Cambuci/RJ  

  

De 9h às 16h  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


