
EDITAL Nº 53, DE 15 DE MAIO DE 2015.

O  PRÓ-REITOR  DE  PESQUISA,  PÓS-GRADUAÇÃO  E  INOVAÇÃO da 
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições,  torna 
público  o  Edital  de  Abertura  para  Inscrições  visando  à  seleção  de  candidatos/as  para  o 
preenchimento de vagas no Curso de Especialização em Gestão De Políticas Públicas em 
Gênero e Raça, oferecido pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em parceria com 
a Universidade Aberta do Brasil (UAB), Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,  
Diversidade  e  Inclusão (SECADI),  o  Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação 
(FNDE) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), com 
previsão de início a partir Agosto de 2015.

1. DO PÚBLICO ALVO

1.1. Servidores dos três níveis da administração pública e gestores das políticas públicas ou 
dirigentes de organismos não governamentais ligados à temática de gênero e da igualdade 
étnico-racial e demais membros da comunidade que tenham experiência comprovada de 
atuação no âmbito das questões de gênero e raça, que sejam portadores de diploma de 
curso superior, com acesso a equipamentos tecnológicos e habilidades que possibilitem a 
aprendizagem  a  distância,  observando  o  princípio  constitucional  de  gratuidade  e  de 
igualdade de condições de acesso ao ensino.

2. DAS VAGAS

2.1. Serão oferecidas trezentas e noventa e sete (397) vagas para ingresso no ano letivo de 
2015, assim distribuídas nos polos de apoio presencial localizados em Mato Grosso do Sul: 
São Gabriel  do Oeste, setenta e sete (77) vagas; Bataguassu, oitenta (80) vagas; Miranda, 
cento e vinte (120) vagas; Rio Brilhante, cento e vinte (120) vagas. Os endereços constam no 
Anexo A deste edital.
2.2. Atendendo ao Art. 3º da Resolução nº 12/2001/CD/UFMS, serão destinadas trinta e cinco 
vagas  para  servidores  da  UFMS,  que  deverão  cumprir  as  etapas  de  inscrição,  seleção  e 
matrícula, previstas neste Edital. 

3.  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

3.1. O processo seletivo será realizado pela Comissão Coordenadora do Processo de Seleção, 
segundo as  normas  e  condições  estabelecidas  neste  Edital,  que  a  Instituição  se  obriga  a 
cumprir e que os/as candidatos/as, que nele se inscreverem, declaram conhecer e com elas 
concordar.
3.2. As  despesas  com  a  participação,  no  Processo  Seletivo  correrão  por  conta  do/a 
candidato/a, que não tem direito a alojamento, alimentação, transporte e/ou ressarcimento de 
despesas por parte da UFMS. 

4.          DURAÇÃO DO CURSO
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4.1. O Curso  terá  a  duração de  dezoito  meses,  incluindo o cumprimento  de créditos  e  a 
elaboração de um do Trabalho Final de Curso, e a carga horária total de quatrocentas e trinta e 
cinco horas, compreendendo fases presenciais e a distância.

5.   DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO

5.1.  A  inscrição  implica  o  conhecimento  e  a  tácita  aceitação  das  normas  e  condições 
estabelecidas neste Edital, das quais o/a candidato/a não poderá, em hipótese alguma, alegar 
desconhecimento. 
5.2. As inscrições estarão abertas no período de 25 de maio a 22 de junho de 2015, até às 
22h, observado o horário oficial de Mato Grosso do Sul. 
5.3. Não serão cobradas taxas de inscrição e de mensalidade. 
5.4.  No ato da inscrição o/a candidato/a deverá, obrigatoriamente, optar por um dos polos, 
localizados em Mato Grosso do Sul, onde acontecerão as atividades presenciais do curso, de 
acordo com a listagem e a disponibilidade de vagas apresentadas no item 2.1 deste Edital. Não 
será permitido frequentar as atividades em um polo distinto do escolhido no ato da inscrição. 
5.5. A metodologia do curso envolve a participação obrigatória em atividades à distância e 
presenciais,  previamente  agendadas,  a  serem  desenvolvidas  no  polo  para  o  qual  o/a 
candidato/a  efetuou  a  sua  inscrição.  Há  previsão  de  onze  encontros  presenciais  a  serem 
realizadas as sextas das 19h às 22h30min e aos sábados das 8h às 18h, aproximadamente a 
cada trinta dias (um encontro por disciplina).
5.6. Outros encontros, com participação opcional, serão agendados, previamente, em horários 
compatíveis com a natureza das atividades e com os horários das instituições ou grupos a 
serem visitados, conforme o Projeto Político-Pedagógico do Curso.
5.7. A defesa do Trabalho Final de Curso será realizada durante um seminário de Políticas 
Públicas de Gênero e Raça na cidade de Campo Grande.
5.8. O/A candidato/a deverá verificar o tempo, a distância e o custo de locomoção de sua 
residência  até  a  cidade  do  polo,  pois,  caso  seja  admitido,  fará  esse  trajeto  com  certa 
frequência.
5.9. No ato da matrícula, o/a candidato/a deve assinar um Termo de Compromisso no qual 
afirma estar ciente de que: precisará se deslocar até ao polo para buscar orientações e para 
participar  dos  encontros  presenciais;  e  deve  assumir  a  responsabilidade  e  os  custos  para 
desenvolver  o  Trabalho  Final  de  Curso durante  o  período  de  duração  do  curso, 
independentemente de outros compromissos e da distância entre a sua residência, o polo e o 
local da pesquisa.
5.10.  As informações  prestadas  no ato da inscrição  serão de inteira  responsabilidade  do/a 
candidato/a, cabendo à Comissão Coordenadora da Seleção o direito de excluir deste Processo 
Seletivo, a qualquer tempo, aquele que não preencher a ficha de inscrição de forma correta, 
fornecer dados comprovadamente inverídicos, apresentar plágio ou não atender as exigências 
contidas no item 1.1 deste Edital.
5.11. O/A  candidato/a  deverá  efetivar  sua  inscrição  enviando  e-mail  para  o  endereço 
eletrônico especializacaogppger@gmail.com, observando os seguintes itens:
            • Ficha de inscrição devidamente preenchida, sem rasuras e assinada;
            • Carteira de Identidade RG (cópia digitalizada, frente e verso);
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            •  Diploma de Graduação ou Atestado de Conclusão de Curso Superior (cópia 
digitalizada frente e verso);
            • Carta de intenções devidamente preenchida (Anexo D).
5.12. O/A candidato/a que não atender ao disposto no item 5.10 deste Edital terá sua inscrição 
indeferida.
5.13. A falta de documentação ou o descumprimento do prazo de entrega ou envio implicam 
no indeferimento da inscrição,  sendo vedada a entrega de documentos  após o período de 
inscrições.
5.14.  O/A  candidato/a  que  tiver  sua  inscrição  deferida terá  sua  confirmação  de  inscrição 
disponibilizada no endereço eletrônico www.ead.ufms.br até o dia 26 de junho de 2015.
5.15. Após a divulgação das inscrições deferidas, o/a candidato/a não incluído na relação poderá 
interpor recurso até às 22h do dia 29 de junho de 2015, observando o horário oficial de Mato 
Grosso do Sul, por meio do endereço:  especializacaogppger@gmail.com.
5.16. O resultado do recurso previsto no item anterior será enviado para o e-mail do/a candidato/a e 
divulgado a partir do dia 01 de julho de 2015, no endereço eletrônico www.ead.ufms.br. 
5.17. A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e a Comissão Coordenadora 
do Processo de Seleção não se responsabilizam por solicitações de inscrições não recebidas 
por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das  linhas  de  comunicação,  falta  de  energia  elétrica,  bem como outros  fatores  de  ordem 
técnica ou meteorológica que impossibilitem a transferência de dados. 

6.          DO PROCESSO SELETIVO

6.1.  O Processo Seletivo será realizado no período de  23 de junho a 02 de julho de 2015, 
mediante: avaliação da carta de intenções, redigida e assinada de próprio punho; e contagem 
do tempo de experiência na área de politicas públicas de gênero ou diversidades ou étnico 
racial (comprovado).
6.2. A contagem do tempo de experiência na área do curso terá pontuação máxima de cem 
pontos e corresponderá ao período, devidamente comprovado, conforme tabela de pontuação 
(Anexo C). Serão considerados documentos comprobatórios: certificados ou declarações.
6.3. A carta de intenções deverá ser redigida em formulário próprio e sua avaliação seguirá os 
critérios estabelecidos (Anexo D). Terá pontuação de zero a cem pontos, sendo eliminado o 
candidato/a que não atingir a nota mínima de quarenta pontos.

7. DA CLASSIFICAÇÃO

7.1. A pontuação final do processo seletivo e a classificação dos/as candidatos/as levarão em 
consideração a soma do total de pontos obtidos no tempo de experiência na área de políticas 
públicas (comprovado) e na carta de intenção.
7.2. A relação nominal dos/as candidatos/as aprovados e classificados no Processo Seletivo 
será divulgada, até o limite do número de vagas em cada polo, em ordem alfabética, seguida 
da respectiva pontuação final e da classificação.
7.3. Caso as vagas de um polo não sejam preenchidas poderão ser transferidas, na totalidade 
das  vagas  previstas,  para  outro  polo  de  acordo  com  as  Diretrizes  da  Coordenadoria  de 
Educação Aberta e a Distância, da Universidade Aberta do Brasil e o interesse dos Municípios 
parceiros.
7.4. Será excluído deste Processo Seletivo o/a candidato/a que:
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a) não cumprir os prazos estabelecidos para envio e postagem da documentação;
b) não enviar/entregar a documentação completa de acordo com o item 5.11, 
c) obtiver pontuação inferior a quarenta pontos na carta de intenções. 

7.5. Como critério de classificação dos candidatos/as, na hipótese de igualdade de pontuação 
final, será efetivada a aplicação sucessiva dos seguintes quesitos:

a) estar vinculado/a à instituições governamentais ou não governamentais que atuam 
nas políticas de gênero e raça;
d) comprovar maior tempo de atuação na área de políticas públicas;
c) comprovar maior tempo de atuação na área de gestão de políticas públicas

8.      DOS RESULTADOS

8.1. O resultado final do Processo Seletivo será disponibilizado no site  www.ead.ufms.br, a 
partir do dia 03 de julho de 2015.

9.   DOS RECURSOS

9.1.  Em caso de discordância sobre a classificação obtida, caberá recurso a ser enviado, via 
Sedex, para a Comissão Coordenadora do Processo de Seleção, no endereço indicado no item 
5.10, alínea d, deste Edital.
9.1.1. Será admitido recurso quanto:
a)  à pontuação obtida no tempo de experiência na área das politicas públicas e na carta de 
intenção; e,
b) aos critérios de desempate.
9.2.  O prazo para interposição dos recursos é de vinte e quatro horas após a publicação do 
resultado final, tendo como termo inicial o momento subsequente à publicação. Depois desse 
prazo, não serão aceitas quaisquer reclamações sobre a classificação.
9.3. O/A candidato/a deve enviar o recurso até às 22h do dia 29 de junho de 2015, observando 
o  horário  oficial  de  Mato  Grosso  do  Sul,  por  meio  do  endereço: 
especializacaogppger@gmail.com
9.4. No caso do recurso ser julgado procedente, será feita a retificação da classificação final.
9.5. A resposta ao recurso será informada  por email ao requerente e estará à disposição na 
EAD/UFMS.
9.6. Serão  desconsiderados  questionamentos  que  não  estiverem  redigidos  no  formulário 
específico;  não  protocolados  ou  protocolados  fora  do  prazo;  não  estiverem  devidamente 
justificados e fundamentados; e que forem encaminhados de forma diferente do estabelecido 
neste Edital.
9.7. A  revisão  dos  resultados  obtidos  será  efetivada  somente  para  o/a  candidato/a  que 
apresentar recurso. 

10.         DA MATRÍCULA E CHAMADAS SUBSEQUENTES

10.1. A  matrícula dos/as  candidatos/as  aprovados/as,  classificados  e  convocados  para  o 
Curso  de  Especialização  em  Gestão  de  Políticas  Públicas  de  gênero  e  Raça,  deverá  ser 
efetivada  pessoalmente  no  polo  escolhido  no  período  a  ser  divulgado  no  site  da 
Coordenadoria Aberta e a Distância www.ead.ufms.br. 
10.2. Sob  nenhuma  hipótese  o/a  candidato/a  poderá  matricular-se  sem  que  tenha  o 
comprovante de conclusão do curso de graduação.
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10.3. O/A candidato/a  classificado/a,  para  efetivar  sua  matrícula,  deve  entregar  as  cópias 
legíveis dos seguintes documentos acompanhados dos originais para conferência: 

a) ficha de matrícula devidamente preenchida;
b) uma foto 3x4 atual;
c) histórico escolar de graduação;
d) Diploma de graduação (frente e verso); 
e) Termo de Compromisso no qual afirma estar ciente de que precisará frequentar o polo 

de apoio presencial  e  que assume a responsabilidade  dos  custos para desenvolver, 
concluir e defender o Trabalho Final de Curso (Anexo E);

f) certidão de nascimento ou de Casamento;
g) carteira de identidade (RG); título de eleitor; CPF (frente e verso); 
h) comprovante de endereço; e
i) comprovante de quitação com o serviço militar obrigatório, quando for o caso.

10.4 A/O candidata/o perderá o direito à vaga, sendo excluído de qualquer outra convocação, 
quando:
        a) não efetuar a matrícula no prazo estabelecido; e,
        b) não apresentar a documentação completa e de acordo com os critérios estabelecidos 
neste Edital.
10.5. O/A candidato/a classificado/a e excluído/a será substituído pelo próximo/a candidato/a 
na lista de classificação do curso para o mesmo polo.
10.6. Poderão  ser  preenchidas  as  vagas  remanescentes  quando  houver  candidatos/as 
aprovados/as, mas não classificados para os polos nos quais se inscreveram.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. A inscrição do/a candidato/a implica o conhecimento das presentes instruções e a tácita 
aceitação  das  condições  do  Processo  Seletivo,  tais  como estabelecidas  neste  Edital  e  nas 
normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e instruções específicas para a 
realização do certame, acerca das quais não pode alegar desconhecimento.
11.2.  Os  itens  constantes  do  Edital  poderão  sofrer  eventuais  alterações,  atualizações  ou 
acréscimos, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser publicado. 
11.3. A EAD/UFMS divulgará, sempre que necessário, as normas complementares e avisos 
oficiais no endereço eletrônico www.ead.ufms.br.
11.4. As disposições e instruções contidas na página da Internet, nos editais complementares e 
avisos oficiais divulgados pela EAD/UFMS, constituirão normas que passarão a integrar o 
presente Edital.
11.5.  Será eliminado,  em  qualquer  época,  mesmo  após  a  matrícula,  o/a  candidato/a 
classificado/a que tenha participado do Processo Seletivo usando documentos ou informações 
falsos ou outros meios ilícitos.
11.6. A  documentação  dos/as  candidatos/as  não  classificados/as,  encaminhada  para  os 
processos  de  inscrição  e  seleção,  deverá  ser  retirada  no polo  para  o  qual  a  inscrição  foi 
efetivada, no prazo máximo de sessenta dias após a divulgação do resultado. Após essa data, a 
Secretaria não se responsabiliza pela sua guarda. 
11.7. A Comissão Coordenadora do Processo de Seleção reserva-se o direito de não preencher 
as vagas previstas. 
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11.8.  Os  casos  omissos  neste  Edital  serão  resolvidos  pela  Comissão  Coordenadora  do 
Processo de Seleção, no âmbito de sua competência. 

JEOVAN DE CARVALHO FIGUEIREDO
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ANEXO A

ENDEREÇOS DOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL

Município (MS) Endereço

São Gabriel do Oeste
Polo de Apoio Presencial e a Distância /UAB
Rodovia São Gabriel Rio Negro, km 04.

Bataguassu
Polo Presencial De Bataguassu
Av. Presidente Prudente, S/N.

Miranda
Polo de Apoio Presencial e a Distância /UAB
Rua: Carandá, 300
Bairro: Cohab.

Rio Brilhante
Fundação Oacir Vidal
Rodovia 163, Km 314
Fazenda Cadeado, parte 2.

Coordenadoria de Pós-Graduação-PROPP
 Cidade Universitária, s/n  * Caixa Postal 549  Fone: 067xx 3345-7695 Fax 067xx 3345-7190

CEP 79070-900 * Campo Grande (MS) * 
http://www.propp.ufms.br  

18/05/2015

BS N° 6040
Pg. 287



ANEXO B

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM GESTÃO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS EM GÊNERO E RAÇA/SECADI/CAPES/UAB

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO

1. Dados Pessoais
Nome (completo e por extenso):

Sexo: (   ) feminino   (   ) masculino  Data de nascimento:        Estado Civil:
Nacionalidade: Naturalidade: UF:
RG: Órgão emissor: Data da emissão:
Título de eleitor:                     Cidade/ UF: Zona: Seção: Data de emissão:
CPF: E-mail:
Documento Militar: Seção: Categoria:
Endereço: Nº:
Complemento:
Bairro:     Cidade: UF:
CEP: Telefones para contato:
E-mail:
Filiação Pai:

Mãe:
2. Escolaridade - enviar cópia do documento comprobatório
Curso de Graduação:
Instituição na qual concluiu: Data de início (mês/ano):

(  ) Diploma de Graduação                 (   ) Declaração de Conclusão
Data de conclusão (mês/ano):

3. Experiência profissional - enviar cópia do(s) documento(s) comprobatório(s)
Tempo de efetivo exercício no magistério:          anos,         meses       (  ) público       (  ) particular    (  ) outro
Experiência com educação Ambiental:   (   ) sim      (   ) não Servidor(a) da UFMS:           (  ) sim   (  ) não

Declaro, para os devidos fins que as informações prestadas são verdadeiras. 

______________,  ______de _________________ de 2015.   Assinatura: 

Para uso da Secretaria do Curso

Inscrição: (   ) aceita   (   ) não aceita Documentação: (   ) completa  (   ) incompleta Nº:

Observações:
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ANEXO C

TABELA DE PONTUAÇÃO DO TEMPO DE EXPERIÊNCIA 
NA AREA DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM GÊNERO E RAÇA

O tempo de experiência na área do curso, devidamente comprovado, não contando o tempo 
concomitante, seguirá os seguintes critérios de pontuação:

Tempo de atuação em 
políticas públicas 
(gestão/atuação)

Experiência em 
politicas públicas de 
gênero e raça

Pontuação

Mais de 60 meses Mais de 60 meses 100 pontos (50 para cada item)
Mais de 48 até 60 meses Mais de 48 até 60 meses   80 pontos (40 para cada item)
Mais de 36 até 48 meses Mais de 36 até 48 meses   60 pontos (30 para cada item)
Mais de 24 até 36 meses Mais de 24 até 36 meses   40 pontos (20 para cada item)
Mais de 12 até 24 meses Mais de 12 até 24 meses   20 pontos (10 para cada item)
De 06 a 12 meses De 06 a 12 meses   10 pontos (05 para cada item)
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CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO DA CARTA DE INTENÇÕES

A carta de intenções constitui-se em um texto pessoal que identifica o/a candidato/a, 
sua  formação,  conhecimentos  e  experiências  relacionados  com  o  universo  das  politicas 
públicas, apresentando suas expectativas em relação ao curso e sua intenção de realização da 
pesquisa final da especialização.

O(a)  candidato(a)  deve  explicitar  os  motivos  pelos  quais  pretende  fazer  o  curso, 
destacando:  sua  identidade  como  atuante  em  políticas  públicas;  experiências  em  gestão; 
ideias/propostas que considera como relevantes para o desenvolvimento social e .

A  carta de intenções é classificatória e eliminatória,  deve conter de vinte a quarenta 
linhas e terá pontuação de 0 a 100 (zero a cem) pontos, sendo eliminado(a) o(a) candidato(a) 
que  não  atingir  a  nota  mínima  de  40  (quarenta)  pontos.  A  avaliação  será  conforme  os 
seguintes critérios:

- Demonstração de estar ciente das responsabilidades políticas e sociais 
- Capacidade de articular teoria e prática.
- Organização e apresentação clara e lógica das idéias e capacidade de construir argumentos 
sobre o tema e de propor investigação na área.
-  Estrutura e apresentação atendendo às normalizações da língua portuguesa e da ABNT 
(título;  texto  contínuo,  com  parágrafo  de  introdução,  parágrafos  de  desenvolvimento, 
parágrafo conclusivo; referências, se houver citações de ideias de outros/as autores/as).

A carta de intenções terá nota zero, nos casos detalhados a seguir:

Fuga ao tema e/ou ao gênero proposto(s).
Texto com menos de vinte linhas ou com mais de cinquenta linhas.
Texto escrito a lápis.
Texto com letra ilegível (que impossibilite a leitura e a compreensão do texto).
Texto contendo plágio (cópias de textos de outros/as autores/as sem citar a fonte).
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ANEXO D

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM GÊNERO 
E RAÇA SECADI – CAPES/UAB - FNDE PROCESSO SELETIVO 2015

CARTA DE INTENÇÕES
A carta de intenções pode ser manuscrita, utilizando caneta azul ou preta. Sendo digitalizada, usar fonte Times New 
Roman,  tamanho 12; espaçamento  1,5;  mantendo as  margens  deste documento.   Mínimo de trinta e  máximo de  
cinquenta linhas. Antes de imprimir, apagar os textos explicativos digitados em cor vermelha.

Nome completo: Polo:

(Local e data)____________________, _____ de ____________ de 2015.

Para 
Comissão Coordenadora do Processo Seletivo de Candidatos/as ao Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão 
de Políticas Públicas em Gênero e Raça.

                 Eu, (prenome/s) , candidato/a ao Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão de Políticas Públicas 

em Gênero e Raça da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, apresento a seguir, de forma resumida, minha 

formação, os conhecimentos e as experiências que possuo relacionados com o universo da Educação Ambiental,  

apresentando minhas expectativas em relação ao curso e porque desejo ter acesso a essa formação continuada. 

Aqui inicia a contagem das linhas (mínimo de trinta e máximo de  cinquenta  linhas).

                                                                                                                

Assinatura do/a candidato/a
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ANEXO E

EDITAL Nº 53, DE 15 DE MAIO DE 2015.

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM GÊNERO 
E RAÇA - SECADI – CAPES/UAB – FNDE - 2015-2016

TERMO DE COMPROMISSO

Eu,                                                                      ,  

candidato(a)  selecionado(a)  para  o  Curso  de  Pós-Graduação  Lato  Sensu  em  Gestão  de 

Políticas Públicas em Gênero e Raça,  polo de  _____________________  ,  ao requerer a 

matrícula  no  referido  curso,  assumo  a  responsabilidade  de  frequentar  o  polo  de  apoio 

presencial para o qual fiz minha inscrição, com o objetivo de obter informações e participar 

dos encontros presenciais no período de 01 de maio de 2015 a 31 de outubro de 2016. Afirmo 

estar  ciente  de  que  é  exigência,  para  a  obtenção  do  título  de  especialista:  a)  o 

desenvolvimento, a conclusão e a defesa de um Trabalho Final de Curso sob a orientação de 

um/a  professor/a  orientador/a;  b)  o  cumprimento  de,  no  mínimo,  75%  de  presença  nos 

encontros  presenciais;  c)  a  obtenção  de,  no  mínimo,  conceito  C em todas  as  disciplinas, 

incluindo o Trabalho Final de Curso.

Também estou ciente de que os custos com deslocamentos, hospedagem e alimentação estão 

sob minha responsabilidade, independentemente de outros compromissos e da distância entre 

a  minha  residência,  o  polo  de  apoio  presencial  e  o  local  da  pesquisa  ou  do  relato  de 

experiência Trabalho Final de Curso e defesa do artigo científico.

Local e data

Nome e assinatura
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