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    UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ 

    CENTRO BIOMÉDICO 

    INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL 

    CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GÊNERO E SEXUALIDADE 

 

EDITAL  

 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GÊNERO E SEXUALIDADE 

TURMA 2013 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

  

             O Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos (CLAM), vinculado ao 

Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IMS/UERJ) em 

parceria com a Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM-PR), faz saber aos interessados que, 

no período de 25 de fevereiro a 11 de março de 2013, estarão abertas as inscrições para o Curso 

de Especialização em Gênero e Sexualidade que terá início em abril de 2013.  

 

             O Curso de Especialização em Gênero e Sexualidade visa formar profissionais com 

graduação nas áreas da saúde, educação e ciências humanas e sociais em temas relacionados às 

desigualdades baseadas em gênero e sexualidade, e capacitá-los para o desenvolvimento de 

projetos de pesquisa ou projetos didático-pedagógicos. Mais informações sobre o curso poderão 

ser conferidas no link www.e-clam.org. 

 

 

I  -  PÚBLICO ALVO:  

 

O curso destina-se a portadores de diploma de curso de graduação plena nas áreas de 

saúde, educação e ciências humanas e sociais emitido por Instituição de Ensino Superior (IES) 

oficial ou reconhecida pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). 

 

II – CARACTERÍSTICAS DO CURSO: 

 

a) O Curso de Especialização em Gênero e Sexualidade será composto por 07 (sete) disciplinas, 

além de Trabalho de Conclusão de Curso, perfazendo uma carga horária total de 436 horas, 

sendo 368 online e 68 presenciais. Os cursistas cumprirão 05 (cinco) disciplinas obrigatórias 

e uma sexta disciplina eletiva, entre duas alternativas: “Metodologia de Projetos de Pesquisa” 

ou “Metodologia de Projetos Didático-Pedagógicos”.  

 

b) No ato de inscrição, o candidato deverá indicar sua opção para a disciplina eletiva, que 

definirá o caráter do trabalho de conclusão do curso a ser realizado, uma vez que não será 

possível trocar a opção após o início do curso. 

 

b.1) A disciplina eletiva “Metodologia de Projetos de Pesquisa” tem como objetivo 

apresentar as principais técnicas e métodos de pesquisa em ciências sociais, tanto 

qualitativas como quantitativas, e auxiliar na elaboração do Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC), que consistirá em um projeto de pesquisa sobre os temas de gênero 

e sexualidade.  

b.2) A disciplina eletiva “Metodologia de Projetos Didático-Pedagógicos” oferece 

uma discussão sobre as temáticas de gênero e sexualidade em espaços educativos, e 

procura instrumentalizar o cursista na elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) que, nesta opção, consistirá em um projeto didático-pedagógico abordando 

essas temáticas.  

 

c) O curso estará aberto para graduados nas áreas de educação, saúde, e ciências humanas e 

sociais de todo o país que tenham possibilidade e recursos para assistir no Rio de Janeiro a 

parte presencial prevista no Cronograma (Anexo 1). Todas as atividades presenciais serão 
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realizadas nas dependências da UERJ. O curso será integralizado em 13 (treze) meses, 

incluindo a apresentação e defesa do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).  

 

d) A avaliação da aprendizagem em cada disciplina far-se-á através de notas atribuídas para as 

seguintes tarefas: 

 

d.1) Trabalhos individuais (fichamentos do conteúdo abordado e de textos 

acadêmicos indicados);  

d.2) Participação nos fóruns de discussão do ambiente virtual de aprendizagem;  

d.3) Provas escritas presenciais. 

 

e) O grau mínimo para aprovação em cada disciplina e no trabalho final é 7,0 (sete) e a 

frequência mínima é de 75 % (setenta e cinco por cento) da carga horária de cada disciplina. 

O cursista que não obtiver grau mínimo para aprovação em apenas uma das disciplinas 

cursadas terá direito a uma reavaliação nesta disciplina seguindo plano de estudos 

determinado pela Coordenação e respeitado o prazo máximo de integralização do curso. O 

cursista que obtiver nota final inferior a 7,0 (sete) em mais de uma disciplina será 

automaticamente desligado do curso. 

 

f) As aulas e avaliações presenciais serão realizadas às sextas-feiras, em período integral, nas 

dependências da UERJ (Campus Maracanã), nas datas estabelecidas no Calendário do curso. 

 

g) Disciplinas:  

 Diversidade, diferença e desigualdade 

 Gênero  

 Sexualidade e orientação sexual 

 A construção do conhecimento em gênero e sexualidade: história e perspectivas 

 Direitos Sexuais e Reprodutivos 

 Metodologia de projetos de pesquisa (eletiva) 

 Metodologia de projetos didático-pedagógicos (eletiva) 

 

h) Período: abril de 2013 a maio de 2014. 

 

i) O curso será gratuito. 

 

j) Pré-requisitos: 

j.1) Ter graduação nas áreas da saúde, educação e ciências humanas e sociais; 

j.2) Ter acesso a computador com conexão de banda larga;  

j.3) Ter disponibilidade para:  

• participar dos encontros presenciais previstos no cronograma do curso; 

• acessar o ambiente online do curso por cerca de 8 horas semanais, participando 

com assiduidade das discussões sobre o conteúdo nos fóruns junto aos outros 

cursistas e professor online; 

• estudar cerca de 100 laudas por disciplina e ler textos acadêmicos indicados; 

• realizar trabalhos individuais e provas presenciais por disciplina; 

• elaborar e defender o TCC. 

 

 

III -  VAGAS OFERECIDAS: 

 

Serão oferecidas 150 (cento e cinquenta) vagas. 

 90 vagas para a opção “Metodologia de Projetos de Pesquisa” 

 60 vagas para a opção “Metodologia de Projetos Didático-Pedagógicos” 
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A Coordenação do Curso reserva-se o direito de redistribuir as vagas conforme necessário, bem 

como, de não preencher o total de vagas oferecidas. 

 

 

IV  -  INSCRIÇÕES: 
 

a) Para efetuar a inscrição o candidato deverá cumprir as seguintes etapas: 

 

1ª Etapa: Preencher, enviar online e imprimir a Ficha de Inscrição disponível no site                       

www.e-clam.org, a partir do dia 25/02 até o dia 11/03/2013. 

2ª Etapa: Entregar toda documentação exigida via SEDEX ou pessoalmente. 

 

 a.1) Período e Local da entrega da documentação: 

 

Via postal: Somente através de SEDEX com data de postagem no período de 

25/02 a 15/03 para: 

Coordenação do Curso de Especialização em Gênero e Sexualidade 

Caixa Postal n° 25154 - Ac. Vila Isabel 

CEP: 20551-970 

Rio de Janeiro – RJ 

 

Obs.: Remessas recebidas com data de postagem posterior a 15/03 serão 

desconsideradas. 

 

Pessoalmente: nos períodos de 26 a 28/02; de 05 a 07/03; de 12 a 14/03, das 11h 

às 17h, na:  

Coordenação do Curso de Especialização em Gênero e Sexualidade 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

CLAM - Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos 

e Programa em Gênero, Sexualidade e Saúde 

Rua São Francisco Xavier, 524 – Sub-enterrado 088 (ao lado da 

EdUERJ) – Maracanã – Rio de Janeiro – RJ 

 

 

b) Documentos Exigidos: 

  

b.1) 02 (duas) fotos 3x4 coloridas, de data recente; 

b.2) Cópia autenticada da Carteira de Identidade e do CPF;  

Obs.: Não serão aceitos documentos como Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira 

de Trabalho como documentos de identificação. 

b.3) Cópia autenticada frente e verso do Diploma de Graduação Plena nas áreas de saúde, 

educação e ciências humanas e sociais emitido por Instituição de Ensino Superior (IES) 

oficial ou reconhecida pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). 

 b.3.1) candidatos cujos diplomas ainda não tiverem sido expedidos pela Instituição de 

Ensino Superior (IES) no ato da inscrição para o processo seletivo, poderão se inscrever, 

desde que apresentem declaração da IES indicando as datas de conclusão e colação de grau 

de curso de graduação plena.  

b.4) Cópia do Histórico Escolar completo da graduação plena com a data de colação de 

grau; 

b.5) Ficha de Inscrição preenchida e impressa. 

b.6) Candidatos estrangeiros deverão apresentar adicionalmente: 

b.6.1) Cópia do diploma de graduação plena e histórico escolar completo com vistos 

consulares brasileiros e tradução feita por tradutor público juramentado no Brasil; 

b.6.2) Cópia do passaporte válido com visto de entrada no Brasil, se cabível. 

 

Observação: A autenticação de documentos pode ser feita por um servidor público, desde que não 

seja o próprio candidato e desde que constem em todos os documentos a assinatura e – de forma 
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legível – o carimbo com nome completo, cargo, função exercida e número da matrícula do 

servidor. 

 

 

V  - PROCESSO SELETIVO: 
 

O processo seletivo será constituído das seguintes etapas obrigatórias: 

 

1ª Etapa: Análise documental (peso 1), considerando:  

 Ficha de Inscrição; 

 Histórico Escolar completo. 

 

2ª etapa: Avaliação presencial (peso 2): 

 Consiste em uma avaliação sobre a capacidade de expressão escrita dos candidatos. Esta 

atividade será realizada nas dependências da UERJ (Campus Maracanã), devendo os 

candidatos estar presentes 30 minutos antes do início e apresentar documento original de 

identificação com foto. O local exato desta etapa será divulgado no site www.e-clam.org 

com antecedência mínima de (2) dois dias. O tempo para a realização dessa atividade será 

de 2 (duas) horas; 

 

Observação: No caso de empate, a classificação dos candidatos será decidida com base no 

Histórico Escolar.   

 

 

VII  - MATRÍCULA: 
 

a) Terão direito à matrícula os candidatos aprovados e selecionados, de acordo com os 

limites de vagas estabelecidos para o Curso. 

 

b) A matrícula dos candidatos selecionados para o Curso de Especialização em Gênero e 

Sexualidade será realizada mediante a apresentação do Formulário de Matrícula 

devidamente preenchido e assinado, que será disponibilizado no site www.e-clam.org 

quando da publicação da lista de candidatos selecionados. A apresentação do formulário 

poderá ser feita: 

 

Via postal, somente através de SEDEX, com aviso de recebimento (AR) e data 

de postagem no período de 15 a 17 de abril de 2013 para: 

Coordenação do Curso de Especialização em Gênero e Sexualidade 

Caixa Postal n° 25154 - Ac. Vila Isabel 

CEP: 20551-970 

Rio de Janeiro - RJ 

 

Pessoalmente, no período de 16 a 19 de abril de 2013, das 11h às 17h na:  

Coordenação do Curso de Especialização em Gênero e Sexualidade 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

CLAM - Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos 

e Programa em Gênero, Sexualidade e Saúde 

Rua São Francisco Xavier, 524 – Sub-enterrado 088 (ao lado da 

EdUERJ) – Maracanã – Rio de Janeiro – RJ 

 

c) Para a matrícula, em caráter excepcional, poderá ser aceita declaração de conclusão da 

graduação plena, mantendo-se a apresentação dos demais documentos previstos. A não 

apresentação do diploma de graduação plena durante o curso implicará o impedimento de 

entrega do TCC.  

 

http://www.e-clam.org/
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d) Em caso de desistência ou cancelamento da matrícula, poderão ser convocados outros 

candidatos aprovados. As datas para a reclassificação de candidatos encontram-se no 

Calendário deste Edital. Serão considerados desistentes e terão suas matrículas 

canceladas os cursistas que não acessarem o curso no período designado, como de 

Apresentação e Ambientação e não realizarem as atividades iniciais previstas no 

Cronograma (Anexo 1). 

 

 

 

VIII  -  CALENDÁRIO:  

 

a) Inscrições online:  

De 25 de fevereiro a 11 de março de 2013 

 

b) Entrega da documentação: 

De 25 de fevereiro a 15 de março de 2013 (via SEDEX), ou 

Nos períodos de 26 a 28 de fevereiro; de 05 a 07; e de 12 a 14 de março, das 11h às 17h 

(pessoalmente) 

  

c) Homologação das inscrições e convocação para Avaliação Presencial: 

26 de março de 2013 

 

d) Avaliação Presencial: 

02 de abril de 2013 

 

e)  Divulgação do resultado final:  

12 de abril de 2013 (site www.e-clam.org) 

 

f) Matrícula: 

De 15 a 17 de abril de 2013 (via SEDEX) 

De 16 a 19 de abril de 2013, das 11h às 17h (pessoalmente) 

 

g) Divulgação dos candidatos reclassificados (site www.e-clam.org)  

1ª reclassificação: 25 de abril de 2013; 

2ª reclassificação: 08 de maio de 2013. 

 

h) Período de realização do Curso 

De 19 de abril de 2013 a 16 de maio de 2014. 

 

 

IX  -  DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

a) A inscrição do candidato implicará conhecimento e aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, não sendo aceita alegação de desconhecimento. 

b) O processo seletivo terá validade apenas para o curso que será iniciado em 2013. 

c) Para integralização do curso, o cursista deverá cumprir em 13 (treze) meses a carga horária 

total de 436 horas/aula, correspondentes a 28 (vinte e oito) créditos, incluindo a apresentação 

do TCC. 

d) Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Coordenação do Curso, não 

cabendo recursos às suas decisões. 

e) A documentação dos candidatos não selecionados no processo seletivo ficará à disposição 

dos respectivos interessados para retirada, na Secretaria do Curso de Especialização em 

Gênero e Sexualidade, por um prazo não superior a 15 (quinze) dias, a contar da data de 

início do curso. Após esse prazo, os documentos restantes serão destruídos.  

f) Todas as atividades presenciais do curso serão realizadas nas dependências da UERJ 

(Campus Maracanã), ficando sob a responsabilidade do/a cursista arcar com os custos de 

deslocamentos, alimentação etc. 

http://www.e-clam.org/
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Endereço para Informações 

 

Coordenação do Curso de Especialização em Gênero e Sexualidade 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Instituto de Medicina Social 

Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos  

Rua São Francisco Xavier, 524 – Sub-enterrado 088 (ao lado da EdUERJ)  

20.550-013 - Maracanã - Rio de Janeiro - RJ 

Tel e fax: (55 21) 2568-0599 Ramal: 210 

E-mail: cursoeges2@gmail.com 
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ANEXO I – CRONOGRAMA 

 

Atividades 
Carga 

horária 
Datas 

Aula inaugural 8h 19/04/2013 

Apresentação e ambientação no ambiente virtual 8h 20/04 a 28/04 

          1ª Reclassificação  25/04 

Disciplina: Diversidade, diferença e desigualdade 48h 29/04 a 14/06 

          2ª Reclassificação  08/05 

Aula presencial e avaliação  8h  14/06 

Disciplina: Gênero 52h 17/06 a 09/08 

Aula presencial e avaliação  8h  09/08 

Disciplina: Sexualidade e orientação sexual 52h 12/08 a 04/10  

Aula presencial e avaliação  8h  04/10 

Disciplina: A construção do conhecimento em 

gênero e sexualidade: história e perspectivas 
52h 07/10 a 29/11 

Aula presencial e avaliação  8h 29/11 

Disciplina: Direitos sexuais e reprodutivos 52h 02/12/2013 a 31/01/2014 

Aula presencial e avaliação  8h  31/01 

Disciplina 6 ou 7 52h 03/02 a 21/03 

Aula presencial e avaliação  8h 21/03 

Elaboração TCC 52h 24/03 a 08/05 

Defesas de TCC          08h 22 e 23/05 

Aula de encerramento       04h 23/05 

 


