EDITAL 03/2011
SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA CURSO DE EXTENSÃO
UNIVERSIDADE DAS QUEBRADAS - Turma 2012
Dispõe sobre a seleção de candidatos ao Curso de Extensão Universidade das Quebradas,
no âmbito do PROGRAMA AVANÇADO DE CULTURA CONTEMPORÂNEA – PACC,
da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, através do PROGRAMA AVANÇADO DE CULTURA
CONTEMPORÂNEA – PACC, torna público o presente Edital para seleção de candidatos para a 3ª
Edição do Curso de Extensão Universidade das Quebradas (UQ) – turma de 2012 – será
desenvolvida através um programa que pretende oferecer um panorama da cultura da antiguidade
até o presente.
1. DO CURSO E SEUS OBJETIVOS
O Curso de Extensão Universidade das Quebradas, promovido pelo PROGRAMA AVANÇADO DE
CULTURA CONTEMPORÂNEA (PACC), órgão complementar do Fórum de Ciência e Cultura (FCC) da UFRJ,
está em conformidade com as orientações elaboradas pela Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ (PR-5), no
que tange a formulação dos seus cursos de extensão. Este curso se materializa como um espaço de troca

entre os saberes produzidos tanto na universidade quanto nas favelas e periferias,
proporcionando uma articulação entre estas duas instâncias de produção intelectual, criação
artística e projetos políticos e educativos comunitários.
O Curso é gratuito e visa promover a parceria entre profissionais e estudantes da academia e
artistas, produtores e ativistas ligados às periferias com a finalidade de repensar a formação
cultural do nosso país e propor novas formas de convivência e trânsito entre expressões culturais
diversas.
O Curso reúne professores da UFRJ e convidados de outras instituições para ministrar aulas e
orientar estudos e pesquisas, tendo como perspectiva essa nova forma de parceria entre a
universidade e as periferias.
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2. DA DURAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO
O Curso de Extensão Universidade das Quebradas tem a duração 180 (cento e oitenta) horas,
entre os meses de março a dezembro de 2012, além de estudos orientados para a produção de
trabalhos de acordo com a programação do curso.
As aulas são presenciais e ocorrem semanalmente às terças-feiras, de 13h30 às 18h30, no
Colégio Brasileiro de Altos Estudos da UFRJ, à Av. Rui Barbosa, 762 - 1º piso – Flamengo, RJ.
Além das aulas, há previsão de oficinas suplementares e atividades curriculares, em dia e
horário a serem combinados com a turma.
Exigências para a concessão do Certificado de Conclusão, expedido pela UFRJ:




Participação mensal em seminários do curso
Elaboração de textos ou trabalhos solicitados pelos professores
75 % de freqüência nas atividades propostas no curso.

3. DO PÚBLICO ALVO
Podem inscrever-se produtores culturais e artistas das comunidades do Rio de Janeiro, que
desenvolvam trabalhos relevantes na área cultural.
4. DO NÚMERO DE VAGAS
O curso oferece até 50 (cinqüenta) vagas.
5. DO PERÍDO DE INSCRIÇÃO
A inscrição dos candidatos às vagas do Curso de Extensão Universidade das Quebradas é gratuita
e será recebida no período de 05 de dezembro de 2011 a 15 de janeiro de 2012, conforme
especificações deste Edital.
6. DA INSCRIÇÃO
O candidato deve efetivar sua INSCRIÇÃO, exclusivamente pela internet, através de formulário
próprio, disponível no Portal do Curso (http://www.universidadedasquebradas.pacc.ufrj.br/).
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Após o envio da ficha de inscrição, o candidato receberá, por email, uma mensagem de confirmação.
Dúvidas ou solicitações diversas devem ser encaminhadas para quebradas2012@pacc.ufrj.br.

7. DA SELEÇÃO E DO RESULTADO
O processo de seleção constará de duas etapas:
1ª) a avaliação do Formulário de Inscrição
2ª) entrevista com os candidatos classificados na primeira etapa.
As entrevistas serão realizadas Colégio Brasileiro de Altos Estudos da UFRJ à Av. Rui Barbosa, 762,
2º piso – Flamengo, RJ, nos dias de 18 e 19 de janeiro de 2012, no horário de 10 h as 15 h,
conforme divulgação a ser publicada no site do PACC (www.pacc.ufrj.br) e no blog da Universidade
das Quebradas (http://www.universidadedasquebradas.pacc.ufrj.br/).
Critérios a serem avaliados durante a entrevista: (a) interesse e clareza nos objetivos para
participar do curso, e (b) dedicação à leitura e aos trabalhos sugeridos pelos professores e (c)
disponibilidade de tempo para realização do curso.
O resultado final da seleção será publicado no site do PACC (www.pacc.ufrj.br) e no blog da
Universidade das Quebradas (http://www.universidadedasquebradas.pacc.ufrj.br/).

8. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
A Comissão de Seleção, especialmente constituída para este fim, é composta de quatro
professores do curso, indicados pela Coordenação do PACC.

9. DO CRONOGRAMA
INSCRIÇÕES – 05 de dezembro de 2011 a 15 de janeiro de 2012
ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO – 17 de janeiro de 2012
3
Edital 03/2011
Curso de Extensão da UQ/PACC

DIVULGAÇÃO RESULTADO 1ª ETAPA – 17 de janeiro de 2012
ENTREVISTA – 19 e 20 de janeiro de 2012
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL – a partir de 20 de janeiro de 2012
CHEGANÇA – 06 de março de 2012
INÍCIO DAS AULAS – 13 de março de 2012
10. DA MATRÍCULA
A matrícula dos candidatos aprovados será realizada, mediante documento de identidade, em
data e local a serem divulgados pela Secretaria do PACC/UFRJ.
No impedimento do candidato aprovado em comparecer pessoalmente, a matrícula pode ser
feita por procuração simples.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
A inscrição online do candidato implica na sua aceitação às normas para o presente processo
seletivo contidas neste edital e em quaisquer outras publicações relativas ao mesmo processo.
O candidato que não comparecer à entrevista será eliminado, automaticamente, do processo de
seleção.
Todas as etapas do processo seletivo serão divulgadas no site do PACC (www.pacc.ufrj.br) e das
Quebradas (http://www.universidadedasquebradas.pacc.ufrj.br/).
Não serão prestadas informações por telefone sobre o resultado parcial e final do processo
seletivo. Cabe exclusivamente ao candidato a responsabilidade de tomar conhecimento do
resultado do processo seletivo, através dos sites indicados acima.
Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão julgados pela Comissão de
Seleção.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2011
A Coordenação do Curso
Aprovado pelo Conselho Diretor da UQ/PACC, em 11 de novembro de 2011.
Aprovado pela Coordenação do FCC, em 11 de novembro de 2011.
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