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EDITAL 122/2016 - PROEXC/UFU 

 

PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES CURSISTAS PARA O  

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino de Língua Inglesa, 

Letramentos e Tecnologias na Educação Básica – 2016/2017 

 

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEXC/UFU) da Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU), considerando a aprovação no EDITAL 90 

PROEXC/UFU/COMFOR/REDEUFU torna pública, pelo presente Edital, a realização do 

processo seletivo de professores cursistas para o “Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em 

Ensino de Língua Inglesa, Letramentos e Tecnologias na Educação Básica”, observadas as 

disposições contidas neste Edital e em seus Anexos. 

 

1. DO OBJETIVO DO EDITAL 

 

O presente Edital tem por finalidade apresentar os critérios de seleção para ingresso no Curso 

de Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino de Língua Inglesa, Letramentos e Tecnologias na 

Educação Básica, a ser desenvolvido nos termos da Lei nº 13.005/2014 que delimita metas a 

serem alcançadas para o desenvolvimento da Educação Básica da Rede Pública  e resoluções 

da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) destinadas à  formação continuada de 

Profissionais da Educação Básica da Rede Pública. 

 

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 2.1 Considerando a aprovação obtida no Edital 90 PROEXC/UFU/COMFOR/REDEUFU, 

em parceria com o Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia 

(ILEEL), oferece, sem ônus para os professores cursistas, o Curso de Pós-Graduação Lato 

Sensu em Ensino de Língua Inglesa, Letramentos e Tecnologias na Educação Básica. 
 

 2.2 O Processo Seletivo de que trata este Edital será realizado sob a responsabilidade da 

Coordenação do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino de Língua Inglesa, 

Letramentos e Tecnologias na Educação Básica e acompanhado pela Pró-Reitoria de Extensão e 

Cultura da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). 
 

 2.3 Caberá à Coordenação do Curso a realização das inscrições, a nomeação da banca 

responsável pelo processo seletivo, o recebimento de documentos e divulgação do resultado 

da seleção para fins de publicação na página da PROEXC/UFU. 
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 2.4 O Processo Seletivo para Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino de Língua 

Inglesa, Letramentos e Tecnologias na Educação Básica será constituído de avaliação 

curricular, segundo os critérios estabelecidos neste Edital. 

 

 

3. DAS VAGAS 

 

 3.1 O Processo Seletivo de que trata este Edital oferecerá o total de 30 (trinta) vagas, que 

serão ofertadas para educadores do ensino fundamental e médio, atuantes em instituições de 

ensino público, situadas em território nacional, sendo que 3 (três) vagas, correspondentes a 

10% (dez por cento) do total ofertado, serão reservadas às pessoas com deficiência, cuja 

opção deve ser assinalada no formulário de inscrição. 

 

 3.2 Serão preferencialmente selecionadas(os) candidatas(os) que sejam profissionais da 

Educação Básica Pública – especificamente os que atuem junto o ensino fundamental e médio 

ou na modalidade EJA/PROEJA –, sendo que, àqueles que não o são, mas que, 

necessariamente, atuem com algum tipo de articulação com a educação do ensino 

fundamental e médio da rede pública – (integrem movimentos sociais, conselheiros 

municipais de educação ou da rede de proteção de crianças e adolescentes ligada às políticas 

públicas educacionais), com percentual de até 10% do total de vagas oferecidas, desde que a 

(o) interessada(o) comprove tal situação, como também a sua formação superior em nível 

superior em qualquer área afim ao público alvo do curso e faça a respectiva opção no 

formulário de inscrição. 

 

 3.3 Caso não sejam preenchidas as vagas reservadas nos itens 3.1 e 3.2, as vagas 

remanescentes serão incorporadas às gerais. 

 

 3.4 Se o número de inscritos, hábeis ao curso, for igual ao número de vagas, será 

dispensado o processo de seleção, sendo observado se os pretendentes atendem às condições 

do edital previstas nos itens 31. e 3.3. Se o número de inscritos, hábeis ao curso, for inferior 

ao número de vagas, será reaberto o prazo de inscrição, com a publicação de retificação das 

datas do presente edital. 

 

 3.5  Em havendo número de pretendentes superior ao número de vagas, poderá ser formado 

cadastro de reserva que poderá ser chamado para ocupar vagas de desistentes, desde que o 

curso preveja formas alternativas de compensação de atividades e carga horária não cursada 

por aquelas(e)s que vierem a ser chamadas posteriormente ao início do curso.  

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

 

 4.1 Antes de se inscrever, a(o) candidata(o) deve observar se preenche os requisitos 

mencionados a seguir, sob pena de desclassificação: 

a) ser servidor público efetivo, em estágio probatório ou contratado, junto à 
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instituição de ensino de educação básica − ensino fundamental e médio – da rede pública; 

b) ser portador de diploma de graduação em curso superior, em consonância com o 

disposto no item 3.2, reconhecido pelo MEC. 

c) ser profissional que em exercício na educação básica da rede pública. 

 
                  

 4.2 As inscrições para o processo seletivo serão gratuitas e realizadas na Coordenação de 

Extensão e Educação Continuada em Letras (CECLE), localizada na sala 1G 205 da 

Universidade Federal de Uberlândia  –  Av. João Naves de Ávila, 2121 - Santa Mônica – 

Uberlândia – MG, 38408-100, no horário de: 8h às 12h e das 14h às 17h, de segunda a 

sexta-feira, entre os dias 17/10/2016 a 21/10/2016. 

 

 4.3 A (O) candidata(o) deverá entregar cópia de toda a documentação mencionada neste 

Edital, no item 4.6, acondicionada em envelope lacrado, consignado na parte de fora o seu 

remetente com o respectivo endereço e o destinatário, na seguinte forma: 

 

“UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE 

PÚBLICA 

 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino de Língua 

Inglesa, Letramentos e Tecnologias na Educação Básica.  

 

Coordenação de Extensão e Educação Continuada em Letras (CECLE),  

Sala 1G 205 da Universidade Federal de Uberlândia  –  Av. João Naves de 

Ávila, 2121 - Santa Mônica – Uberlândia – MG, 38408-100 

 

 4.4 A(O) candidata(o) poderá se inscrever por procuração (particular ou pública). 

 

 4.5 Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou extemporânea, 

assim como por fac-simile (fax) ou correio físico ou eletrônico. Não será recebida, sob 

qualquer hipótese, documentação avulsa ou em desacordo com o item 4.3. 

 

 4.6 A documentação a ser acondicionada em envelope lacrado, acompanhado de 

requerimento, em formulário de inscrição próprio, disponível na Secretaria do Curso e no 

Anexo I deste Edital, consiste em: 

a) Curriculum lattes atualizado, gerado na plataforma lattes - http://www.cnpq. - 

com cópia simples dos documentos comprobatórios (dos últimos 5 anos) , na mesma ordem 

de citação (1 via encadernada); 

b) Cópia simples e legível de Diploma de graduação; 

c) Documento comprobatório de seu vínculo com Instituição Pública de Ensino 

Fundamental e/ou Médio, ou de  articulação com a educação do ensino fundamental e médio; 

d) Cópia simples de certidão de nascimento ou de casamento; 
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e) Cópia simples da cédula de identidade; 

f) Cópia simples do título eleitoral com o comprovante da última votação; 

g) Cópia simples do CPF; 

h) Cópia simples do certificado de reservista, se do sexo masculino; 

i) Cópia simples do comprovante de estar em situação regular no país, se 

estrangeiro; 

j) Duas (02) fotos 3x4. 
 

5. DA SELEÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO 

 

 5.1 A seleção será feita pela análise do currículo lattes do candidato, conforme pontuação a 

ser aferida segundo o item 5.3 deste Edital. 

 

 5.2 Será desclassificada(o) a(o) candidata(o) que não apresentar todos os documentos 

solicitados ou não preencher os requisitos para inscrição, listados no item 4.1. 

 

 A ordem de classificação observará a pontuação declinada no quadro a seguir: 

 
  Atividades − Formação   Pontuação  

1 Aprovação em concurso público para cargo do magistério 

do ensino básico, ou cargo similar para atuar na educação 

básica, em rede pública de ensino. 

05 (cinco) pontos por 

concurso, até o limite de 

02 (dois) concursos. 

2 Exercício profissional no magistério da educação básica 

em rede pública de ensino. 

05 (cinco) pontos por 

semestre letivo completo, 

até o limite de 08 (oito) 

semestres. 

3 Exercício profissional como educador infantil ou cargo 

similar na educação infantil em rede pública de ensino ou 

conveniada. 

04 (quatro) pontos por 

semestre letivo completo, 

até o limite de 08 (oito) 

semestres. 

4 Exercício profissional no magistério da educação básica 

em rede privada de ensino. 

03 (três) pontos por 

semestre letivo completo, 

até o limite de 03 (três) 

semestres. 

5 Exercício profissional em cargo efetivo de atividade 

administrativa em instituição pública de educação básica 

03 (três) pontos por 

semestre completo até o 

limite de 08 (oito) 

semestres. 
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6 Exercício profissional em cargo efetivo de atividade 

administrativa em órgão público de ensino. 

03 (três) pontos por 

semestre completo até o 

limite de 08 (oito) 

semestres. 

7 Participação no período de 2011 a 2016 em cursos de 

extensão, ligados à educação ou área afim do curso em 

que candidata à vaga, com carga horária mínima de 20 

horas (não serão considerados cursos realizados fora deste 

período). 

02 (dois) pontos por curso 

até o limite de 20 (vinte) 

cursos. 

8 Participação  no  período  de  2011  a  2016  em      evento 

acadêmico com carga horária mínima de 8 horas (não 

serão considerados eventos realizados fora deste período)  

 

 

01 (um) ponto por  evento 

até o limite de 20 eventos 

9 Trabalho completo publicado em anais de evento 

acadêmico no período de 2011 a 2016 (não serão 

considerados trabalhos publicados fora deste período). 

02 (dois) pontos por 

trabalho até o limite de 10 

(dez) trabalhos. 

10 Artigo ou capítulo de livro publicado no período de 2011  

a 2016, em revista especializada em educação ou revista 

científica (não serão considerados trabalhos publicados 

fora deste período). 

03 (três) pontos por 

trabalho até o limite de 10 

(dez) trabalhos. 

 

 5.3 A nota da análise do curriculum lattes ou vitae será definida pela soma dos pontos 

obtidos em cada categoria de item analisado. 

 

 5.4 Em caso de empate na avaliação do preenchimento dos requisitos estabelecidos neste 

Edital para a seleção dos candidatos, os critérios de desempate serão, sucessivamente: 

a) idade mais elevada (dia, mês e ano); 

b) se da mesma idade, o candidato que exerça, a menos tempo, as funções indicadas 

no item 3.2. 

 

    5.5 Será dada prioridade para os candidatos que trabalharem nas escolas públicas da cidade 

de Uberlândia, de acordo com a documentação devidamente apresentada conforme item 4.6 

deste edital. 

 

6. DO RESULTADO DA SELEÇÃO 

 

6.1 O resultado da seleção será divulgado e publicado na página da PROEXC 

(www.proex.ufu.br ),  no dia 28/10/2016, por meio de lista composta classificadas(os), por 

ordem alfabética e desclassificadas(os) por ordem de número de inscrição.  

 

 

 

http://www.proex.ufu.br/
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7. DO RECURSO 

 

 7.1 Caberá recurso do resultado da seleção nos dias 31/10/2016 e 01/11/2016, a ser 

entregue no local da inscrição entre 8:00 às 12:00 h e das 14:00 às 17:00 h, a ser interposto 

com as razões motivadores do recurso, apresentadas em envelope lacrado, acompanhado de 

requerimento, em formulário de recurso próprio, disponível no Anexo II deste Edital, 

consignado na parte de fora o seu remetente com o respectivo endereço e o destinatário, na 

seguinte forma: 

 

“UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino de Língua 

Inglesa, Letramentos e Tecnologias na Educação Básica.  

 

Coordenação de Extensão e Educação Continuada em Letras (CECLE),  

Sala 1G 205 da Universidade Federal de Uberlândia  –  Av. João Naves de 

Ávila, 2121 - Santa Mônica – Uberlândia – MG, 38408-100 

 

RAZÕES DE RECURSO DO RESULTADO FINAL” 
 

 7.2 O resultado do recurso será publicado na página da PROEXC (www.proex.ufu.br ), no 

dia 03/11/2016. 

 

8. DA MATRÍCULA 

 

8.1 Os primeiros 30 (Trinta) candidatas(os) selecionadas(os), obedecida a classificação em 

cada uma das categorias indicadas nos itens 3.1 e 3.2, deverão efetuar sua matrícula na 

Coordenação de Extensão e Educação Continuada em Letras (CECLE), localizada na sala 1G 

205 da Universidade Federal de Uberlândia  –  Av. João Naves de Ávila, 2121 - Santa 

Mônica – Uberlândia – MG, 38408-100, nos dias 04/11/2016 a 09/11/2016 das 8h às 12h e 

das 14h às 17h.  
  

 8.2 A matrícula será efetivada gratuitamente mediante preenchimento de formulário 

fornecido, pessoalmente ou por procurador devidamente constituído. 

 

 8.3 Em caso de não efetivação de matrícula por qualquer um dos candidatos selecionados 

dentro do limite de vagas, os demais selecionados, por ordem de classificação, serão 

convocados conforme lista divulgada, para efetivarem sua matrícula nos dias 10/11/2016 e 

11/11/2016, no horário e local mencionados no item 8.1. 

 

 O cronograma do processo seletivo para o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino 

de Língua Inglesa, Letramentos e Tecnologias na Educação Básica: 

 

http://www.proex.ufu.br/
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Atividade Data 

Publicação do edital 04/10/2016 

Período de inscrição 17/10/2016 a 21/10/2016 

Resultado da seleção 28/10/2016 

Prazo para recurso 31/10/2016 e 01/11/2016 

Resultado do recurso e 
resultado final 

03/11/2016 

Matrícula para os 30 

primeiros selecionados 
04/11/2016 a 09/11/2016 

Matrícula para os demais 

selecionados da lista 

divulgada, se for o caso. 

10/11/2016 e 11/11/2016 

Início das aulas 16/11/2016 
 

 

 

9. DO CURSO 

 

     9.1 Este projeto propõe a criação de um curso de pós-graduação lato sensu em Ensino de 

Língua Inglesa, Letramentos e Tecnologias na Educação Básica, de 360 horas, na modalidade 

à distância. Tendo como público-alvo profissionais da Educação Básica da rede pública e 

servidores públicos, o curso objetiva a qualificação profissional através da discussão de 

teorias sobre língua/linguagem e processos de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, 

bem como, através da prática e teorização, a utilização e elaboração de espaços e ferramentas 

digitais nos processos enfocados. O curso é dividido em dez disciplinas, ministradas por 9 

professores.  O curso será na modalidade a distância e ocorrerá na plataforma Moodle/CEaD. 

O curso visa capacitar profissionais da Educação Básica da área de Letras para a prática 

de ensino de língua inglesa a partir dos estudos e pesquisas em Linguística Aplicada, como 

também promover a formação continuada de profissionais da Educação Básica para a prática 

de ensino de língua inglesa a partir da utilização de tecnologias. 

Para receber o certificado do curso, além de o/a participante ser aprovado/a por 

frequência e nota mínima 7.0, em cada uma das disciplinas, ele/ela deve entregar um trabalho de 

conclusão de curso dentro do prazo agendado, e apresentar-se presencialmente (na Universidade 

Federal de Uberlândia – Campus santa Mônica) para sua defesa à uma banca de julgamento em 

novembro ou dezembro de 2017. A orientação para o trabalho de conclusão de curso será 

formalizada como disciplina. A distribuição da orientação será definida proporcionalmente de 

acordo com a temática proposta pelo pós-graduando e a área de atuação do corpo docente.  

A metodologia a ser adotada em cada disciplina poderá contemplar, entre outros: 

Videoaulas; Debates em Fóruns e Chats; Material para leitura e discussão; Estudos dirigidos; 

Videoconferência; Atividades; Recursos digitais (uso de sites, vídeos, programas, etc.). Para que 

o/a aluno/a consiga acompanhar essas disciplinas, sendo capaz de ler todos os textos e as 
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mensagens dos fóruns, e responder as atividades propostas, ele/ela deverá dedicar o mínimo de 

10 horas por semana.   

Durante cada disciplina, o/a aluno/a será avaliado/a com atividades no Moodle/CEAD 

e/ou uma prova e/ou um trabalho final, a critério de cada docente. É critério de avaliação 

também a assiduidade nas atividades propostas pelas disciplinas 

 O aproveitamento nas atividades avaliativas do curso, incluindo disciplinas, atividades, 

provas e TCC, será aferido por meio de conceito conforme a escala:  

- A – Excelente (de 90 a 100% de aproveitamento); 

- B – Bom (de 75 a 89% de aproveitamento); 

- C – Regular (de 60 a 74% de aproveitamento); 

- D – Insuficiente (de 40 a 59% de aproveitamento); 

- E – Reprovado (de 0 a 39% de aproveitamento). 

 

 As disciplinas a serem oferecidas para os discentes encontram-se no quadro a seguir. 

 

 

 

 

Sigla Disciplina Carga 

horária 

I Abordagens e métodos no ensino de língua inglesa. 20 

II Avaliação da aprendizagem de Língua Inglesa em contextos presenciais e 

híbridos. 

40 

III Novos letramentos, Ensino de Língua Inglesa e o papel da escola no século 

XXI 

40 

IV Análise e elaboração de material didático para o ensino de Língua Inglesa. 40 

V Perspectivas de práticas inclusivas nos processos de ensino e aprendizagem de 

língua inglesa 

40 

VI Ensino de Língua inglesa e as Tecnologias 40 

VII Práticas discursivas na sala de aula de Língua Inglesa: foco em produção e 

compreensão oral. 

40 

VIII Metodologia de pesquisa 20 

IX Linguística de corpus e aprendizagem direcionada por dados. 40 

X Orientação de TCC 40 
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 A data prevista para o início do curso é o dia 16 de novembro de 2016. 

 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 10.1 Ao se inscrever neste Processo Seletivo, o candidato aceitará, automaticamente, todas 

as regras estabelecidas neste Edital, bem como a dinâmica de atividades do Curso. 
 

 10.2 Em caso de desistência de aluno até o encerramento do primeiro módulo, o próximo 

candidato da lista de selecionados será chamado para ingressar no curso. 

 

 10.3 Os candidatos a este Processo Seletivo devem manter atualizado o seu endereço 

eletrônico junto à Coordenação do Curso, tendo que vista a utilização do e-mail como um dos 

principais instrumentos de comunicação durante a realização do curso. 

 

 10.4 A banca para análise das inscrições e dos recursos será composta por servidores 

efetivos da Universidade Federal de Uberlândia vinculados à PROEXC, À REDE UFU OU À 

Equipe de Professores do Curso. 

 

 10.5 O resultado final será homologado pela coordenação do Curso de Pós-Graduação Lato 

Sensu em Ensino de Língua Inglesa, Letramentos e Tecnologias na Educação Básica. 
 

 10.6 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição e a matrícula do candidato, desde que 

verificada qualquer falsidade nas declarações e/ou quaisquer irregularidades nos documentos 

apresentados. 

 

 10.7 A documentação de inscrição dos candidatos não selecionados estará à disposição 

deles, durante 15 (quinze) dias após a divulgação do resultado final, na Coordenação de 

Extensão e Educação Continuada em Letras (CECLE), localizada na sala 1G 205 da 

Universidade Federal de Uberlândia  –  Av. João Naves de Ávila, 2121 - Santa Mônica – 

Uberlândia – MG, 38408-100. Após esse prazo serão inutilizadas e eliminadas. 

 

 10.8 Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos junto à Secretaria da Divisão de Apoio 

à Educação Básica (DIEBS/PROEX/UFU), pelo telefone: (34) 3239-4890. 

 

 Os casos omissos neste Edital serão decididos pela PROEXC/UFU em parceria com a  

Coordenação do Curso. 

 

Uberlândia (MG), 04 de Outubro de 2016 
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nº Inscrição:  - Geral (   ) - Deficiente (   ) - Afim (  ) 

 

Nome Completo:         

Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino Data de Nascimento:  /  /   

Nacionalidade:   

Identidade:  

CPF:     

Naturalidade (município/UF):     

Órgão Emissor/UF:   

E-mail:    

Endereço Residencial:   
Bairro:   CEP:    

Telefone celular: ( )  -   Telefone fixo: ( )  -   

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS (entrega obrigatória pelo candidato) 

DOCUMENTOS DECLARAÇÃO 

DE ENTREGA 

Requerimento, em formulário próprio, solicitando a inscrição. Disponível na secretaria 

do Curso e no Anexo I deste edital; 
 

“Curriculum vitae” atualizado, gerado na plataforma lattes - http://www.cnpq. - com 

cópia dos documentos comprobatórios, na mesma ordem de citação (1 via encadernada); 

 

Cópia simples e legível de Diploma de graduação;  
Documento comprobatório de seu vínculo com instituição pública de ensino  

fundamental e médio, ou que atue com algum tipo de articulação com a educação do 

ensino fundamental e médio; 

 

Cópia simples da certidão de nascimento ou de casamento;  
Cópia simples da cédula de identidade;  
Cópia simples do título eleitoral com o comprovante da última votação;  
Cópia simples do CPF;  
Cópia simples do certificado de reservista, se do sexo masculino;  
Cópia simples do comprovante de estar em situação regular no país, se estrangeiro;  
02 (duas) fotos 3x4.  

Eu,  , declaro para os devidos fins que entreguei 

todos os documentos solicitados para a minha inscrição no “I CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 

DIREITOS   HUMANOS   PARA   EDUCADORES   DO   ENSINO   FUNDAMENTAL   E MÉDIO 

(CEDH) – 2014” neste envelope lacrado. 

Data de Recebimento:  /  /   

Assinatura do candidato:   
 

Responsável pelo recebimento do envelope lacrado:    
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------- -------- 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

NOME DO CURSO: I Curso de Especialização em Direitos Humanos para Educadores do Ensino Fundamental e 

Médio. 

CANDIDATO(A):   

DATA:    VISTO:  



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
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ANEXO II 
 

REQUERIMENTO DE RECURSO 
 

Nº Inscrição:    
 

Nome Completo:         

Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino Data de Nascimento:  /  /   

Nacionalidade:   

Identidade:  

CPF:     

Endereço 

Naturalidade (município/UF):     

Órgão Emissor/UF:   

E-mail:    

Residencial:   

Bairro:   CEP:    

Telefone celular: ( )  -   Telefone fixo: ( )  -   
 

 

 

 

Eu,  , declaro para os devidos   fins que 

entreguei as razões de recurso do resultado final da seleção para o “I CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO  EM  DIREITOS  HUMANOS  PARA  EDUCADORES  DO  ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO (CEDH) – 2014” neste envelope lacrado. 

Data de Recebimento:  /  /   

Assinatura do candidato:   
 

Responsável pelo recebimento do envelope lacrado:    
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMPROVANTE DE ENTREGA DAS RAZÕES DE RECURSO 

NOME DO CURSO: I Curso de Especialização em Direitos Humanos para Educadores do 

Ensino Fundamental e Médio. 

CANDIDATO(A):   

DATA:   

VISTO:   


