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RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO PARA INGRESSO DE
DISCENTES REGULARES NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM
EDUCAÇÃO EM ASTRONOMIA – 2015.
A Coordenação do Curso de Especialização em Educação
em Astronomia, do Instituto de Estudos Socioambientais da
Universidade Federal de Goiás, no uso de suas atribuições
legais, torna pública a RETIFICAÇÃO do Edital n.º001/2015.

1) No item 1. Onde se lê:
O Curso de Especialização em Educação em Astronomia destina-se a profissionais graduados em
qualquer área de licenciatura, em cursos reconhecidos pelo MEC, tendo como objetivos
principais a formação continuada para professores de quaisquer áreas da Educação Básica.
Leia-se:
O Curso de Especialização em Educação em Astronomia destina-se a profissionais graduados em
qualquer área, em cursos reconhecidos pelo MEC, tendo como objetivos principais a formação
continuada para quaisquer áreas da Educação.

2) No item 2. Onde se lê:
No ato da inscrição o candidato deverá entregar os seguintes documentos:
a) Ficha de inscrição (modelo padronizado) devidamente preenchida e assinada.
b) Cópia do documento de identidade e do CPF ;
c) Cópia do Visto RNE para estrangeiros residentes no país;
d) duas fotos 3x4, recentes;
e) Cópia da certidão de casamento, caso haja alteração no nome da candidata;
f) Cópia do diploma (frente e verso) de graduação em curso reconhecido pelo MEC, ou
documento que comprove que o candidato colará grau no curso de graduação antes do início
deste Curso de Especialização;
g) Cópia do histórico escolar do curso de graduação;
h) Cópia do último contra-cheque, se servidor da UFG;
i) Curriculum vitae devidamente comprovado;
j) Comprovante que atua como professor da Educação Básica;

k) Memorial descritivo onde o candidato relate sua trajetória pessoal/profissional, suas
perspectivas quanto ao curso e ideias/temas de pesquisa para a elaboração da monografia.
Leia-se:
No ato da inscrição o candidato deverá entregar os seguintes documentos:
a) Ficha de inscrição (modelo padronizado) devidamente preenchida e assinada.
b) Cópia do documento de identidade e do CPF ;
c) Cópia do Visto RNE para estrangeiros residentes no país;
d) duas fotos 3x4, recentes;
e) Cópia da certidão de casamento, caso haja alteração no nome da candidata;
f) Cópia do diploma (frente e verso) de graduação em curso reconhecido pelo MEC, ou
documento que comprove que o candidato colará grau no curso de graduação antes do início
deste Curso de Especialização;
g) Cópia do histórico escolar do curso de graduação;
h) Cópia do último contra-cheque, se servidor da UFG;
i) Curriculum vitae devidamente comprovado;
j) Memorial descritivo onde o candidato relate sua trajetória pessoal/profissional, suas
perspectivas quanto ao curso e ideias/temas de pesquisa para a elaboração da monografia.

Goiânia, 13 de fevereiro de 2015.
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