UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG)
CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES (CFP)
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DO CFP (PPGCFP)
ASSESSORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (APPG)
ESPECIALIZAÇÃO EM DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR
RETIFICAÇÃO N.º 02 DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019
O Diretor do Centro de Formação de Professores da Universidade Federal de
Campina Grande (CFP/UFCG), Prof. Dr. Antônio Fernandes Filhos, no uso de suas
atribuições estatutárias e regimentais, torna público a Retificação N.º 02 do Edital de
Chamada Pública N.º 001/2019, de 07 de janeiro de 2019 para seleção do Curso de
Pós-Graduação Lato-Sensu em DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR, aprovado pela
Portaria n.º 08/2018/PRPG/UFCG de Maio de 2018, da Câmara Superior de PósGraduação do Conselho Universitário da UFCG, atribuindo alterações no edital.

No item 05 (Número de vagas), onde lê-se:

Serão ofertadas 30 vagas a serem preenchidas por graduados/as em cursos
reconhecidos pelo MEC nas diversas áreas de conhecimento, assim distribuídas:
Leia-se:
Serão ofertadas 50 vagas a serem preenchidas por graduados/as em cursos
reconhecidos pelo MEC nas diversas áreas de conhecimento, assim distribuídas:
No item 06. (Das inscrições), onde lê-se:
As inscrições devem ser efetuadas presencialmente no período de 14 a 25 de
janeiro de 2019, de segunda à sexta, das 7h as 17h, no Protocolo Geral do Centro
de Formação de Professores, da Universidade Federal de Campina Grande, sito à
Rua Sérgio Moreira de Figueiredo s/n - Casas Populares - Tel.: (83) 3532-2003, CEP
58900-000 - Cajazeiras – PB.
Leia-se:
As inscrições devem ser efetuadas presencialmente no período de 14 a 22 de
fevereiro de 2019, de segunda à quinta, das 7h as 17h e sexta das 7h as 16h, no
Protocolo Geral do Centro de Formação de Professores, da Universidade Federal de
Campina Grande, sito à Rua Sérgio Moreira de Figueiredo s/n - Casas Populares Tel.: (83) 3532-2003, CEP 58900-000 - Cajazeiras – PB.

Onde lê-se:
A aceitação do pedido de inscrição do/a candidato/a está condicionada à
apresentação de todos os documentos abaixo listados que deverão ser entregues na
ordem sequencial e em pasta transparente que comporte todo material.
Leia-se:
A aceitação do pedido de inscrição do/a candidato/a está condicionada à
apresentação de todos os documentos abaixo listados que deverão ser entregues na
ordem sequencial.
Onde lê-se:
a) Formulário de inscrição, devidamente preenchido e assinado pelo/a candidato/a
(ANEXO I – disponibilizado em http://cfp.ufcg.edu.br/portal/index.php/assessoria-depesquisa/assessoria-de-posgraduacao e na Secretaria do Curso).
b) Currículo Vitae (comprovado) conforme modelo da tabela de pontuação de títulos,
com validade dos últimos 05 (cinco) anos (ANEXO II – disponibilizado em
http://cfp.ufcg.edu.br/portal/index.php/assessoria-de-pesquisa/assessoria-deposgraduacao e na Secretaria do Curso).
c) Diploma, certidão ou certificado de conclusão de curso de graduação, ou
declaração de estar concluindo a referida graduação antes do início das aulas do
Curso de Pós-Graduação Latu-Senso.
d) Histórico escolar da graduação.
e) Cópia autenticada da Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor, Certificado de
Reservista ou Dispensa Militar (sexo masculino), ou Passaporte (para
estrangeiros/as).
f) 02 fotos 3x4 recentes.
g) Cópia autenticada da Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor, Certificado de
Reservista ou Dispensa Militar (sexo masculino), ou Passaporte (para
estrangeiros/as).
Leia-se:
a) Formulário de inscrição, devidamente preenchido e assinado pelo/a candidato/a
(ANEXO I – disponibilizado em http://cfp.ufcg.edu.br/portal/index.php/assessoria-depesquisa/assessoria-de-posgraduacao).
b) Curriculum lattes (comprovado) conforme modelo da tabela de pontuação de
títulos, com validade dos últimos 05 (cinco) anos (ANEXO II – disponibilizado em
http://cfp.ufcg.edu.br/portal/index.php/assessoria-de-pesquisa/assessoria-deposgraduacao ).
c) Diploma, certidão ou certificado de conclusão de curso de graduação, ou
declaração de estar concluindo a referida graduação antes do início das aulas do
Curso de Pós-Graduação Latu-Senso.
d) Histórico escolar da graduação.
e) Cópia da Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor, Certificado de Reservista
ou Dispensa Militar (sexo masculino), ou Passaporte (para estrangeiros/as).
f) 02 fotos 3x4 recentes.
g) Cópia da Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor, Certificado de Reservista
ou Dispensa Militar (sexo masculino), ou Passaporte (para estrangeiros/as).

Todos as cópias devem ser apresentadas junto ao documento original durante o ato da
inscrição.

No ANEXO I, onde lê-se
DOCUMENTOS ANEXADOS
(
) Cópia autenticada do Diploma de graduação ou Declaração de conclusão
(AUTENTICADOS);
(

) Cópia autenticada do Histórico Escolar do Curso de Graduação Plena;

( ) Cópia da carteira de identidade;
( ) cópia do CPF (caso não conste o nº na identidade);
( ) Cópia do certificado de reservista (se do sexo masculino);
( ) Curriculum lattes comprovado;
( ) 1 foto 3x4;
( ) Cópia do Título de Eleitor, com a última comprovação eleitoral;
( ) Para o candidato de nacionalidade estrangeira será exigido passaporte com
situação legalizada no Brasil;

Leia-se:
DOCUMENTOS ANEXADOS
(

) Cópia do Diploma de graduação ou Declaração de conclusão do curso;

(

) Cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação Plena;

(

) Cópia da carteira de identidade;

(

) cópia do CPF (caso não conste o nº na identidade);

(

) Cópia do certificado de reservista (se do sexo masculino);

(

) Curriculum lattes comprovado;

(

) 2 fotos 3x4;

(

) Cópia do Título de Eleitor, com a última comprovação eleitoral;

(
) Para o candidato de nacionalidade estrangeira será exigido passaporte com
situação legalizada no Brasil;

