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CRONOGRAMA - EDITAL nº 48/2021/DDP 

 EDUCAÇÃO ESPECIAL - COLÉGIO DE APLICAÇÃO 

A Banca  Examinadora  torna  público  o  cronograma de  provas  do  processo 
seletivo simplificado para o Colégio de Aplicação do Centro de Ciências da Educação 
da UFSC,  de que trata o Edital  n°  48/2021/DDP, para o campo de conhecimento: 
EDUCAÇÃO ESPECIAL. 

Data para envio de documentos para a prova de títulos e dos planos de 
aula: 24/05/2021, das 8h às 18h, pelo e-mail: processoseletivoedesp@gmail.com

SERÃO ACEITOS SOMENTE OS DOCUMENTOS ENVIADOS NA DATA E 
HORÁRIO DETERMINADOS ACIMA. 

De acordo com Edital n° 48/2021/DDP: 

“3.4.2 Será atribuída nota zero à prova didática do candidato que não entregar o plano 
de aula na data estipulada no cronograma”. 

“3.5.3  Os candidatos deverão enviar  os documentos digitalizados e organizados na 
ordem prevista, anexados ao formulário constante no Anexo 3 deste edital (também disponível 
em  concursos.ufsc.br)  e  enviados  juntamente  com  o  Curriculum  Lattes  atualizado  e  um 
documento de identidade digitalizado”. 

“3.4.5.3  A  UFSC não  se  responsabiliza  por  problemas  técnicos  ou  de  conexão  de 
internet que os candidatos venham a enfrentar para a execução da Prova Didática”. 

De  acordo  com  a  Portaria  Normativa  nº  154/2020/GR,  Art.  24,  §  1º,  “O 
candidato  que  se  atrasar  ou  faltar  a  qualquer  uma  das  etapas  obrigatórias  será 
eliminado e ficará impedido de participar das etapas subsequentes.” 

A leitura atenta do Edital nº 48/2021/DDP, que determina os procedimentos 
para realização das etapas de provas, é de responsabilidade do candidato. 

PROVAS DIDÁTICAS – As provas didáticas estão previstas para o período entre os 
dias  28 de  maio  a  04 de  junho e o cronograma detalhado, com data e horário das 
aulas, será publicado até o dia 26 de maio de 2021. 

Obs.:  A  prova didática  será  apresentada para  a  banca  examinadora  devendo 
constar no plano de aula a indicação do ano escolar a que a aula se destina:  Ensino 
Fundamental (Anos Iniciais ou Anos Finais) ou Ensino Médio. O candidato, ao final da 
prova didática, poderá ser inquirido com questões referentes à sua prova didática e ao 
seu plano de aula. O link da sala de aula virtual (plataforma RNP) será encaminhado 
por e-mail pela banca examinadora, com no mínimo 24 horas de antecedência. 

                                    Florianópolis, 19 de maio de 2021.

                                       VIOLETA PORTO MORAES 
                                    Presidente da Banca Examinadora
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