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Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

Faculdade de Educação
Curso de Especialização em Educação

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 23/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

Faculdade de Educação
Curso de Especialização em Educação 

A Universidade Federal de Pelotas, em conformidade com o Regimento Lato Sensu da Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e a Coordenação do Curso de Especialização em
Educação – Área de concentração – Educação, torna público, para conhecimento dos
interessados, a alteração do Edital para o processo de seleção dos candidatos ao referido
Curso/área, nos termos estabelecidos neste Edital. 

a - Retificação do edital nº 63/2022

b - No item I - INSCRIÇÃO, onde se lê: 1- Poderão inscrever-se como candidatos os
Graduados em Cursos superiores reconhecidos pelo MEC.  

Leia-se: 1- Poderão inscrever-se como candidatos os Graduados em Cursos superiores
reconhecidos pelo MEC ou estudantes com previsão de colação de grau até 19 de julho de
2022, que deverão apresentar documento emitido pelo curso, atestando que são
concluintes e informando a data da colação de grau.

Onde se lê: 2 - As inscrições ao Exame de Seleção para o Curso de Especialização em
Educação – Área de concentração: Educação do PPGE/Lato Sensu/ FaE/UFPel estarão abertas
no período de 09/05/2022 até às 23h do dia 05/06/2022 e devem ser realizadas
EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE O ENVIO DE MENSAGEM DE E-MAIL para o
endereço eletrônico: educacao.especializacao.ufpel@gmail.com, tendo como anexo toda a
documentação necessária (2.1. itens de “a” até “g”). Cada documento em um arquivo
separado no formato PDF. Avalie o tamanho do arquivo verificando em “propriedades do
arquivo”. Os nomes dos arquivos devem ser sempre compostos do primeiro nome do
candidato, seguido da especificação do documento a que se refere. Exemplo:
Nome_Ficha_Inscrição.

Leia-se: 2 - As inscrições ao Exame de Seleção para o Curso de Especialização em
Educação – Área de concentração: Educação do PPGE/Lato Sensu/ FaE/UFPel estarão
abertas no período de 09/05/2022 até às 23h do dia 15/06/2022 e devem ser realizadas
EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE O ENVIO DE MENSAGEM DE E-MAIL para o
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endereço eletrônico: educacao.especializacao.ufpel@gmail.com, tendo como anexo toda a
documentação necessária (2.1. itens de “a” até “g”). Cada documento em um arquivo
separado no formato PDF. Avalie o tamanho do arquivo verificando em “propriedades do
arquivo”. Os nomes dos arquivos devem ser sempre compostos do primeiro nome do
candidato, seguido da especificação do documento a que se refere. Exemplo:
Nome_Ficha_Inscrição

2.1. Os documentos necessários são:

onde se lê: b) Cópia digital do Diploma de Graduação ou atestado de conclusão de Curso, que
deverá ser substituído no ato de efetivação da matrícula, caso o candidato venha a ser
aprovado. 

Leia-se: b) Cópia digital do Diploma de Graduação ou atestado de conclusão de Curso,
que deverá ser substituído posteriormente, caso o candidato venha a ser aprovado.

No item VIII – Cronograma, onde se lê:

ETAPA DIAS

1. Inscrição
De 09 de maio a 05 de junho de 2022 até às
23h

2. Listagem preliminar de inscrições aceitas 07 de junho de 2022

3. Período de recursos da lista preliminar de
inscritos

De 08 a 10 de junho de 2022

4. Homologação das inscrições 13 de junho de 2022

5. Resultado preliminar da primeira fase de
avaliação

20 de junho de 2022

6. Período de recursos da primeira fase De 21 a 23 de junho de 2022

7. Resultado primeira fase de avaliação
após recursos

27 de junho de 2022

8. Envio dos documentos comprobatórios
do currículo para avaliação da segunda fase

De 28 a 30 de junho de 2022 até às 23h

9. Resultado preliminar da segunda fase 08 de julho de 2022

10. Período de recursos da segunda fase De 09 a 12 de julho de 2022 até às 23h
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11. Resultado final após recursos 15 de julho de 2022

12. Matrícula De 18 a 20 de julho de 2022

13. Início das aulas 03/08/2022

Leia-se:

VIII - Cronograma

ETAPA DIAS

1. Inscrição
De 09 de maio a 15 de junho de 2022 até às
23h

2. Listagem preliminar de inscrições aceitas 17 de junho de 2022

3. Período de recursos da lista preliminar de
inscritos

De 18 a 20 de junho de 2022

4. Homologação das inscrições 22 de junho de 2022

5. Resultado preliminar da primeira fase de
avaliação

27 de junho de 2022

6. Período de recursos da primeira fase De 28 a 30 de junho de 2022

7. Resultado primeira fase de avaliação
após recursos

04 de julho de 2022

8. Envio dos documentos comprobatórios
do currículo para avaliação da segunda fase

De 05 a 07 de julho de 2022 até às 23h

9. Resultado preliminar da segunda fase 11 de julho de 2022

10. Período de recursos da segunda fase De 12 a 14 de julho de 2022 até às 23h

11. Resultado final após recursos 16 de julho de 2022
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12. Matrícula De 18 a 20 de julho de 2022

13. Início das aulas 03/08/2022

c - Os demais itens permanecem inalterados

 EDSON PONICK

COORDENADOR DO CURSO

De acordo:

FLAVIO FERNANDO DEMARCO

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UFPEL

ISABELA FERNANDES ANDRADE

REITORA DA UFPEL

Documento assinado eletronicamente por EDSON PONICK, Coordenador de Curso de Pós-

Graduação, em 03/06/2022, às 13:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no

art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO FERNANDO DEMARCO, Pró-Reitor, Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, em 03/06/2022, às 14:25, conforme horário oficial de

Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por ISABELA FERNANDES ANDRADE, Reitora, em

03/06/2022, às 15:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do

Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten)cidade deste documento pode ser conferida no site h*p://sei.ufpel.edu.br

/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,

informando o código verificador 1723735 e o código CRC EFAFF7F1.

Referência: Processo nº 23110.014910/2022-41 SEI nº 1723735
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