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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
Faculdade de Educação
Curso de Especialização em Educação

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 3/2021
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 03/2021
b - No item I - INSCRIÇÃO, 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 25/01/2021 a 16/02/2021 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 25/01/2021 a
14/02/2021 e devem ser realizadas EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE O ENVIO DE MENSAGEM DE EMAIL 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.
No item VI - DOS RECURSOS, onde se lê: a) Recurso ao resultado da homologação das candidaturas e de
qualquer uma das fases da avaliação deve ser encaminhado exclusivamente mediante o envio de mensagem de email para educacao.especializacao.ufpel@gmail.com, endereçada à Comissão de Avaliação no prazo de até 02
dias úteis contados a partir da divulgação de cada resultado.
Leia-se: a) Recurso ao resultado da homologação das candidaturas e de qualquer uma das fases da
avaliação deve ser encaminhado exclusivamente mediante o envio de mensagem de e-mail
para educacao.especializacao.ufpel@gmail.com, endereçada à Comissão de Avaliação no prazo de até 72
horas contadas a partir da divulgação de cada resultado.
c - Os demais itens permanecem inalterados
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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 11/01/2021, às 17:06, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por FLAVIO FERNANDO DEMARCO, Pró-Reitor, Pró-Reitoria de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, em 11/01/2021, às 17:16, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por LUÍS ISAÍAS CENTENO DO AMARAL, Vice-Reitor, em
14/01/2021, às 12:58, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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 1177702 e o
código CRC 572C37C5.
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