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U N I V E R S I D AD E  F E D E R AL  D O  R I O  G R AN D E  D O  S U L  

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

INSTITUTO DE FÍSICA 

 

    

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM FÍSICA PARA EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

Termo Aditivo ao Edital 01/2014 

 

Alteração dos prazos e outras disposições 

Este documento altera alguns prazos e datas do  Edital 01/2014 (Edital de Inscrição para Cursistas do 

Curso de Especialização em  Física para Educação Básica, e altera também o meio para confirmação das 

inscrições recebidas dentro dos prazos estabelecidos neste termo aditivo. Os demais termos do Edital 01/2014 

continua vigente e podem ser acessado em:  

 http://fisica.ufrgs.br/cfeb/EDITAL_Inscricao_Especializ_UAB_UFRGS_2014_Pub.pdf  

Os projetos pedagógicos do referido Curso e outras informações encontram-se à disposição no endereço: 

http://fisica.ufrgs.br/cfeb.  As datas que foram alteradas estão sublinhadas neste documento. 

 

  DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições serão  realizadas  exclusivamente via Internet, no período de  29 de setembro de 2014 a 

07 de outubro de 2014, mediante preenchimento do formulário de inscrição que estará disponível no endereço 

http://fisica.ufrgs.br/cfeb neste período. 

 A confirmação das inscrições recebidas e  homologadas  será feita por e-mail até :      o dia 08 de 

outubro de 2014. 

DOS RESULTADOS 

A Comissão de Seleção divulgará no dia 13 de outubro de 2014, no endereço: http://fisica.ufrgs.br/cfeb, 

a lista dos candidatos pré-selecionados.  

Os candidatos pré-selecionados deverão enviar, em formato eletrônico, para o endereço e-mail: 

fisica_uab@ufrgs.br até o dia 20 de outubro de 2014, cópia dos documentos listados no item 8, bem como 

qualquer outro documento solicitado pela Comissão  (arquivos no formato .pdf), para fins de confirmação da 

seleção e inclusão dos dados dos alunos no Sistema de Pós-Graduação da Universidade.  O não envio desta 

documentação ou documentação incompleta, implicará na exclusão do candidato da lista de pré-selecionados. 

Uma lista final dos candidatos selecionados será publicada no dia 25 de outubro de 2014, no endereço: 

http://fisica.ufrgs.br/cfeb.  
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DA MATRÍCULA 

A efetivação da matrícula, que se dará na apresentação do candidato para o primeiro encontro presencial 

do Curso no dia 22 de novembro de 2014, está condicionada à apresentação, neste momento, dos originais, 

ou cópias autenticadas, dos documentos encaminhados por via eletrônica. Estes documentos, com exceção do 

Ofício solicitando matrícula, e do comprovante de Docência ou Termo de Responsabilidade, não ficarão retidos. 

 9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E MATRÍCULA 

Inscrição para a seleção 29/09/2014 a 07/10/2014 

Homologação da inscrição 08/10/2014 

Resultado da pré-seleção 13/10/2014 

Data limite para envio das cópias em formato eletrônico da documentação 
citada no item 8. 

20/10/2014 

Lista final dos selecionados para o Curso 25/10/2014 

Início das Aulas/ Primeiro Encontro Presencial/Confirmação da Matrícula 22/11/2014 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

A Comissão de Seleção poderá, a qualquer momento, para garantir a transparência e legitimidade deste 

processo, emitir normas e editais complementares. Não será concedida revisão ou vista de nota das etapas da 

seleção ao candidato, não cabendo recurso do resultado do processo de seleção. Os candidatos estão cientes 

e concordam com os termos apresentados neste Edital. 

Outras informações do curso estão disponíveis no endereço: http://fisica.ufrgs.br/cfeb. 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção, junto à Secretaria de Educação a 

Distância e à Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFRGS. 

 

 Porto Alegre, 03 de setembro de 2014. 

 

 

 

Silvio Luiz Souza Cunha 

Coordenador do Curso de Especialização em  
Física para Educação Básica  
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