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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE MATEMÁTICA E TECNOLOGIA

RESULTADO

ERRATA DO RESULTADO DAS INSCRIÇÕES

O COORDENADOR DA ESPECIALIZAÇÃO EM ROBÓTICA EDUCACIONAL E SUAS TECNOLOGIAS NO ENSINO DA MATEMÁTICA,  no uso de
suas atribuições , sobre o resultado das homologações das inscrições para o Edital Nº 26/2023 do Processo Seletivo para ingresso no curso, publica a ERRATA
do Resultado das Incrições com nomes, status da inscrição e motivo.

A inscrição para ser homologada necessita:

a) ficha de inscrição (Anexo I do Edital);

b) cópia da carteira de identidade e do CPF;

c) cópia do Visto RNE para estrangeiros residentes no País;

d) 1 foto da face 3x4 recente;

e) cópia da certidão de casamento, caso haja alteração no nome do candidato;

f) cópia do diploma de graduação em curso reconhecido pelo MEC ou documento que comprove que o candidato concluirá o curso de graduação até a data de
matrícula no curso de especialização;

g) cópia do histórico escolar acadêmico;

h) comprovante de vínculo empregatício em sistema, rede e/ou instituição de ensino de educação básica;

i) comprovante de tempo de atuação como docente na educação básica; j) se servidor técnico-administrativo da UFCAT, cópia do contracheque;

k) declaração de que o candidato reconhece e está de acordo com a exigência de disponibilidade de, no mínimo, 20h semanais dedicados ao curso de
Especialização em Robótica Educacional e suas Tecnologias no Ensino da Matemática/UAB, bem como da realização de atividades práticas e de avaliação nos
polos;
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l) declaração de que não está matriculado em outro curso de especialização público e gratuito;

m) cópia em formato PDF do currículo cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq;

n) Formulário de Avaliação de Currículo (Anexo II); o) cópias em formato PDF dos certificados e/ou declarações que comprovem as atividades informadas no
Formulário de Avaliação de Currículo, disponibilizadas em arquivo único, de forma sequencial relativa aos dados inseridos no formulário

 

SEGUE A LISTA EM ORDEM ALFABÉTICA

 

 NOME SITUAÇÃO MOTIVO
1 Adenir dos Santos Camargo Deferido  
2 Alberto Alvino da Silva Deferido  

3 Alcilea Bouckhorny Jandre de Almeida Indeferido

Faltam os documentos: h) comprovante de vínculo empregatício em sistema, rede e/ou instituição
de ensino de educação básica; k) declaração de que o candidato reconhece e está de acordo com a
exigência de disponibilidade de, no mínimo, 20h semanais dedicados ao curso de Especialização
em Robótica Educacional e suas Tecnologias no Ensino da Matemática/UAB, bem como da
realização de atividades práticas e de avaliação nos polos; l) declaração de que não está
matriculado em outro curso de especialização público e gratuito; n) Formulário de Avaliação de
Currículo (Anexo II);

4 Alcione Borges Purcina Indeferido Inscrição excedeu o horário

5 Aline Cristina Lima Farias de Sousa Indeferido Falta do documento h) comprovante de vínculo empregatício em sistema, rede e/ou instituição de
ensino de educação básica;

6 Alisson Lima Tavares da Silva Deferido  
7 ALYNE MARA ARAÚJO AMANCIO Deferido  

8 Alzira Tavares Soares Indeferido

Faltam os seguintes documentos: a) ficha de inscrição (Anexo I do Edital); h) comprovante de
vínculo empregatício em sistema, rede e/ou instituição de ensino de educação básica;k) declaração
de que o candidato reconhece e está de acordo com a exigência de disponibilidade de, no mínimo,
20h semanais dedicados ao curso de Especialização em Robótica Educacional e suas Tecnologias
no Ensino da Matemática/UAB, bem como da realização de atividades práticas e de avaliação nos
polos; l) declaração de que não está matriculado em outro curso de especialização público e
gratuito;n) Formulário de Avaliação de Currículo (Anexo II);

9 Ana Cristina Oliveira Linhares Deferido  
10 Ana Maria Machado Netto Deferido  
11 Andre Luiz da Silva Ladeira Indeferido Faltam documentos: a) ficha de inscrição (Anexo I do Edital);

b) cópia da carteira de identidade e do CPF;
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c) cópia do Visto RNE para estrangeiros residentes no País;
d) 1 foto da face 3x4 recente;
e) cópia da certidão de casamento, caso haja alteração no nome do candidato;
f) cópia do diploma de graduação em curso reconhecido pelo MEC ou documento que
comprove que o candidato concluirá o curso de graduação até a data de matrícula no curso de
especialização;
g) cópia do histórico escolar acadêmico;
h) comprovante de vínculo empregatício em sistema, rede e/ou instituição de ensino de educação
básica;
i) comprovante de tempo de atuação como docente na educação básica;
j) se servidor técnico-administrativo da UFCAT, cópia do contracheque;
k) declaração de que o candidato reconhece e está de acordo com a exigência de disponibilidade
de, no mínimo,
20h semanais dedicados ao curso de Especialização em Robótica Educacional e suas Tecnologias
no Ensino da
Matemática/UAB, bem como da realização de atividades práticas e de avaliação nos polos;
l) declaração de que não está matriculado em outro curso de especialização público e gratuito;
m) cópia em formato PDF do currículo cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq;
o) cópias em formato PDF dos certificados e/ou declarações que comprovem as atividades
informadas no
Formulário de Avaliação de Currículo, disponibilizadas em arquivo único, de forma sequencial
relativa aos
dados inseridos no formulário

12 André Luiz Vilarinho Machado Indeferido
Faltam documentos: a) ficha de inscrição (Anexo I do Edital);

n) Formulário de Avaliação de Currículo (Anexo II);
13 Anne kessia dos Santos Lima Lima Indeferido Inscrição excedeu o horário
14 Antonio Carlos da Silva Deferido  
15 Arleide Conceição dos Santos Deferido  

16 Beatriz Silva Pereira Indeferido Falta documentação: h) comprovante de vínculo empregatício em sistema, rede e/ou instituição de
ensino de educação básica;

17 Brenda Pedroso Machado Deferido  

18 Bruno Rafael Camilo de Moura Indeferido

Faltam os documentos: k) declaração de que o candidato reconhece e está de acordo com a
exigência de disponibilidade de, no mínimo, 20h semanais dedicados ao curso de Especialização
em Robótica Educacional e suas Tecnologias no Ensino da Matemática/UAB, bem como da
realização de atividades práticas e de avaliação nos polos; l) declaração de que não está
matriculado em outro curso de especialização público e gratuito;

19 Carmencita Ferreira Silva Assis Deferido  
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20 Cristhian Pires da Costa Deferido  

21 Dalan de Sousa Silva Indeferido

Faltam os documentos: k) declaração de que o candidato reconhece e está de acordo com a
exigência de disponibilidade de, no mínimo, 20h semanais dedicados ao curso de Especialização
em Robótica Educacional e suas Tecnologias no Ensino da Matemática/UAB, bem como da
realização de atividades práticas e de avaliação nos polos; l) declaração de que não está
matriculado em outro curso de especialização público e gratuito;

22 Danilo de Sousa Araujo Deferido  
23 Demis Carlos Fonseca Gomes Deferido  
24 Denise Pinheiro Deferida  
25 Diego Porto Veiga Deferido  
26 Diovane de Godoi Beira Deferido  
27 Edivania Aparecida Graciano Deferido  
28 EDNA FERREIRA DOURADA Deferido  
29 Eduarda Gabriela da Silva Rosa Deferido  
30 Eduardo José de Oliveira Estevão Deferido  
31 Elem Laindy de Melo Capelli Deferido  

32 Eliana Antonia Demarques Indeferido

Faltam os documentos: k) declaração de que o candidato reconhece e está de acordo com a
exigência de disponibilidade de, no mínimo, 20h semanais dedicados ao curso de Especialização
em Robótica Educacional e suas Tecnologias no Ensino da Matemática/UAB, bem como da
realização de atividades práticas e de avaliação nos polos; l) declaração de que não está
matriculado em outro curso de especialização público e gratuito;

33 Elias Roger de Sousa Deferido  
34 Élida Gomes Pires Indeferido Não indicou o polo de inscrição
35 Elisraic Jose dos Santos Campos Deferido  

36 Erenice da Silva Oliveira Indeferido Falta declaração: l) declaração de que não está matriculado em outro curso de especialização
público e gratuito;

37 Fábio Rodrigues Queiroz Deferido  
38 Fabrício Vieira Campos Deferido  
39 Fausto José Fernandes Dias Deferido  
40 Fernando da Silva Barbosa Deferido  
41 Flávio Maximiano da Silva Rocha Deferido  
42 Francilio Francisco da Rocha Deferido  
43 Francina Pereira dos Reis Deferido  
44 Francisco Claiton Alves de Abrantes Deferido  
45 Frederico Borges Cruvinel Indeferido Faltam documentos: h) comprovante de vínculo empregatício em sistema, rede e/ou instituição de

ensino de educação básica; i) comprovante de tempo de atuação como docente na educação
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básica; j) se servidor técnico-administrativo da UFCAT, cópia do contracheque; k) declaração de
que o candidato reconhece e está de acordo com a exigência de disponibilidade de, no mínimo,
20h semanais dedicados ao curso de Especialização em Robótica Educacional e suas Tecnologias
no Ensino da Matemática/UAB, bem como da realização de atividades práticas e de avaliação nos
polos; l) declaração de que não está matriculado em outro curso de especialização público e
gratuito;

46 Frederico Yuri Souza Lara Deferido  
47 Geisla Aparecida de Carvalho Deferido  
48 Gessiene Soares dos Santos Deferido  
49 Gildeon Souza Karvalho Deferido  
50 Glauber Cristo Alves de Carvalho Deferido  

51 Guilherme Prestes Meotti Indeferido

Faltam documentos: f) cópia do diploma de graduação em curso reconhecido pelo MEC ou
documento que comprove que o candidato concluirá o curso de graduação até a data de matrícula
no curso de especialização; g) cópia do histórico escolar acadêmico; h) comprovante de vínculo
empregatício em sistema, rede e/ou instituição de ensino de educação básica; i) comprovante de
tempo de atuação como docente na educação básica; j) se servidor técnico-administrativo da
UFCAT, cópia do contracheque; k) declaração de que o candidato reconhece e está de acordo com
a exigência de disponibilidade de, no mínimo, 20h semanais dedicados ao curso de Especialização
em Robótica Educacional e suas Tecnologias no Ensino da Matemática/UAB, bem como da
realização de atividades práticas e de avaliação nos polos; l) declaração de que não está
matriculado em outro curso de especialização público e gratuito;

52 Hasley Rodrigo Pereira Deferido  

53 Helber Ribeiro Miranda Indeferido

Faltam documentos: k) declaração de que o candidato reconhece e está de acordo com a exigência
de disponibilidade de, no mínimo, 20h semanais dedicados ao curso de Especialização em
Robótica Educacional e suas Tecnologias no Ensino da Matemática/UAB, bem como da
realização de atividades práticas e de avaliação nos polos; l) declaração de que não está
matriculado em outro curso de especialização público e gratuito;

54 Henrique Gabriel Silva Carneiro Deferido  
55 Hugo Marques Cabral Deferido  
56 Hutson Roger Silva Deferido  
57 Igor Lima Delgado Indeferido Inscrição excedeu o horário
58 Janaína Lopes Xavier Deferido  

59 Janilson Rodrigues da Cunha de
Azevedo Indeferido

Faltam documentos: k) declaração de que o candidato reconhece e está de acordo com a exigência
de disponibilidade de, no mínimo, 20h semanais dedicados ao curso de Especialização em
Robótica Educacional e suas Tecnologias no Ensino da Matemática/UAB, bem como da
realização de atividades práticas e de avaliação nos polos; l) declaração de que não está
matriculado em outro curso de especialização público e gratuito;



26/02/2023, 10:46 SEI/UFG - 3550230 - Resultado

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3846768&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000039&infra_hash=56e0ed14e… 6/11

60 Jefferson Rosa da Silva Indeferido

Faltam os documentos: k) declaração de que o candidato reconhece e está de acordo com a
exigência de disponibilidade de, no mínimo, 20h semanais dedicados ao curso de Especialização
em Robótica Educacional e suas Tecnologias no Ensino da Matemática/UAB, bem como da
realização de atividades práticas e de avaliação nos polos; l) declaração de que não está
matriculado em outro curso de especialização público e gratuito;

61 Joannes de Souza Medrado Indeferido Falta documento: a) ficha de inscrição (Anexo I do Edital);
62 Joice Ferreira do Prado Deferido  
63 Joice Kamila Alves Deferido  

64 JONAS GUERRA DE ARAÚO Indeferido Falta de documentação: l) declaração de que não está matriculado em outro curso de
especialização público e gratuito;

65 José Luiz Quirino da Cruz Indeferido Inscrição excedeu o horário

66 Jose Renato Caixeta do Nascimento
Reis Silva Deferido  

67 José Wlademir Barros Ramos Deferido  
68 Juliana Aparecida Gobbi Deferido  
69 Juliano Thadeo Alves da Silva Indeferido Inscrição excedeu o horário
70 Karen Beatriz Pereira Deferido  

71 Keila Silva da Costa Indeferido

Faltam os documentos: k) declaração de que o candidato reconhece e está de acordo com a
exigência de disponibilidade de, no mínimo, 20h semanais dedicados ao curso de Especialização
em Robótica Educacional e suas Tecnologias no Ensino da Matemática/UAB, bem como da
realização de atividades práticas e de avaliação nos polos; l) declaração de que não está
matriculado em outro curso de especialização público e gratuito;

72 Kennya Resende Mendonça Indeferido Inscrição excedeu o horario
73 Késia de Souza Cruz Deferido  
74 Larissa Martins Guedes Deferido  
75 LEANDRO GARCIA RIBEIRO Deferido  
76 Leide Dayanne Silva de Sousa Deferido  
77 Liége Saraiva de Freitas Deferido  
78 Loide de Miranda Bossois Deferido  

79 Lorrayne Teles Santos Indeferido

Faltam os documentos: k) declaração de que o candidato reconhece e está de acordo com a
exigência de disponibilidade de, no mínimo, 20h semanais dedicados ao curso de Especialização
em Robótica Educacional e suas Tecnologias no Ensino da Matemática/UAB, bem como da
realização de atividades práticas e de avaliação nos polos; l) declaração de que não está
matriculado em outro curso de especialização público e gratuito;

80 Louhanny Ketlly Vieira Pereira
Marques

Indeferido Faltam os documentos: h) comprovante de vínculo empregatício em sistema, rede e/ou instituição
de ensino de educação básica; k) declaração de que o candidato reconhece e está de acordo com a
exigência de disponibilidade de, no mínimo, 20h semanais dedicados ao curso de Especialização
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em Robótica Educacional e suas Tecnologias no Ensino da Matemática/UAB, bem como da
realização de atividades práticas e de avaliação nos polos; l) declaração de que não está
matriculado em outro curso de especialização público e gratuito; ANEXO 2

81 Luana Fransozi Meireles Indeferido Inscrição excedeu o horário
82 Luanna De Magalhaes Melo Deferido  
83 Lucas Adilson Zaqui Indeferido Inscrição excedeu o horário
84 Luciano Leandro Colla Indeferido Inscrição excedeu o horário
85 Lucivane Cardoso da Silva Deferido  
86 Ludmilla Lourenço da Silva Deferido  

87 Luiz Antonio Faria Souza Indeferido Faltam documentos: a) ficha de inscrição (Anexo I do Edital); n) Formulário de Avaliação de
Currículo (Anexo II)

88 Marcelo Pires da Silva Indeferido

Faltam os documentos: k) declaração de que o candidato reconhece e está de acordo com a
exigência de disponibilidade de, no mínimo, 20h semanais dedicados ao curso de Especialização
em Robótica Educacional e suas Tecnologias no Ensino da Matemática/UAB, bem como da
realização de atividades práticas e de avaliação nos polos; l) declaração de que não está
matriculado em outro curso de especialização público e gratuito;

89 Marcelo Rodrigues Pereira Deferido  

90 Marcia Laise Gomes Soares Indeferido Falta do documento h) comprovante de vínculo empregatício em sistema, rede e/ou instituição de
ensino de educação básica;

91 Márcio Guedes de Lima Indeferido

Faltam os documentos: k) declaração de que o candidato reconhece e está de acordo com a
exigência de disponibilidade de, no mínimo, 20h semanais dedicados ao curso de Especialização
em Robótica Educacional e suas Tecnologias no Ensino da Matemática/UAB, bem como da
realização de atividades práticas e de avaliação nos polos; l) declaração de que não está
matriculado em outro curso de especialização público e gratuito;

92 Maria Elizabete de Oliveira Lima Indeferido

Faltam documentos: a) ficha de inscrição (Anexo I do Edital); n) Formulário de Avaliação de
Currículo (Anexo II); k) declaração de que o candidato reconhece e está de acordo com a
exigência de disponibilidade de, no mínimo, 20h semanais dedicados ao curso de Especialização
em Robótica Educacional e suas Tecnologias no Ensino da Matemática/UAB, bem como da
realização de atividades práticas e de avaliação nos polos; l) declaração de que não está
matriculado em outro curso de especialização público e gratuito; m) cópia em formato PDF do
currículo cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq;

93 Marizete Gomes Bispo Deferido  
94 Marjuriher Torres da Silva Deferido  
95 Marlicy Barros de Macêdo Indeferido Faltam documentos: a) ficha de inscrição (Anexo I do Edital);

b) cópia da carteira de identidade e do CPF;
c) cópia do Visto RNE para estrangeiros residentes no País;
d) 1 foto da face 3x4 recente;
e) cópia da certidão de casamento, caso haja alteração no nome do candidato;
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f) cópia do diploma de graduação em curso reconhecido pelo MEC ou documento que
comprove que o candidato concluirá o curso de graduação até a data de matrícula no curso de
especialização;
g) cópia do histórico escolar acadêmico;
h) comprovante de vínculo empregatício em sistema, rede e/ou instituição de ensino de educação
básica;
i) comprovante de tempo de atuação como docente na educação básica;
j) se servidor técnico-administrativo da UFCAT, cópia do contracheque;
k) declaração de que o candidato reconhece e está de acordo com a exigência de disponibilidade
de, no mínimo,
20h semanais dedicados ao curso de Especialização em Robótica Educacional e suas Tecnologias
no Ensino da
Matemática/UAB, bem como da realização de atividades práticas e de avaliação nos polos;
l) declaração de que não está matriculado em outro curso de especialização público e gratuito;
m) cópia em formato PDF do currículo cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq;

o) cópias em formato PDF dos certificados e/ou declarações que comprovem as atividades
informadas no
Formulário de Avaliação de Currículo, disponibilizadas em arquivo único, de forma sequencial
relativa aos
dados inseridos no formulário

96 Mateus de Sousa Paula Deferido  
97 Matheus Ágabo Ferreira Deferido  

98 Michel da Silva Fonseca Indeferido

Faltam os documentos: k) declaração de que o candidato reconhece e está de acordo com a
exigência de disponibilidade de, no mínimo, 20h semanais dedicados ao curso de Especialização
em Robótica Educacional e suas Tecnologias no Ensino da Matemática/UAB, bem como da
realização de atividades práticas e de avaliação nos polos; l) declaração de que não está
matriculado em outro curso de especialização público e gratuito; 

99 Murillo Alves Macêdo Deferido  
100Naara Karolyne Morais Pereira Deferido  
101Nayron Brito Rocha Deferido  
102Nylton de Oliveira Indeferido Inscrição incompleta/Falta de documentos.
103Oscar Joaquim da Silva Neto Deferido  

104Oscarla Leopoldina Gomes de Morais Indeferido

Faltam os documentos: k) declaração de que o candidato reconhece e está de acordo com a
exigência de disponibilidade de, no mínimo, 20h semanais dedicados ao curso de Especialização
em Robótica Educacional e suas Tecnologias no Ensino da Matemática/UAB, bem como da
realização de atividades práticas e de avaliação nos polos; l) declaração de que não está
matriculado em outro curso de especialização público e gratuito; 
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105Osmair Carlos dos Santos Deferido  

106Pamela Maria Darè Vieira Indeferido

Faltam documentos: a) ficha de inscrição (Anexo I do Edital);
b) cópia da carteira de identidade e do CPF;
c) cópia do Visto RNE para estrangeiros residentes no País;
d) 1 foto da face 3x4 recente;
e) cópia da certidão de casamento, caso haja alteração no nome do candidato;
f) cópia do diploma de graduação em curso reconhecido pelo MEC ou documento que
comprove que o candidato concluirá o curso de graduação até a data de matrícula no curso de
especialização;
g) cópia do histórico escolar acadêmico;
h) comprovante de vínculo empregatício em sistema, rede e/ou instituição de ensino de educação
básica;
i) comprovante de tempo de atuação como docente na educação básica;
j) se servidor técnico-administrativo da UFCAT, cópia do contracheque;
k) declaração de que o candidato reconhece e está de acordo com a exigência de disponibilidade
de, no mínimo,
20h semanais dedicados ao curso de Especialização em Robótica Educacional e suas Tecnologias
no Ensino da
Matemática/UAB, bem como da realização de atividades práticas e de avaliação nos polos;
l) declaração de que não está matriculado em outro curso de especialização público e gratuito;
m) cópia em formato PDF do currículo cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq;
n) Formulário de Avaliação de Currículo (Anexo II);
o) cópias em formato PDF dos certificados e/ou declarações que comprovem as atividades
informadas no
Formulário de Avaliação de Currículo, disponibilizadas em arquivo único, de forma sequencial
relativa aos
dados inseridos no formulário

107Paulo Henrique da Silva Indeferido

Faltam os documentos: k) declaração de que o candidato reconhece e está de acordo com a
exigência de disponibilidade de, no mínimo, 20h semanais dedicados ao curso de Especialização
em Robótica Educacional e suas Tecnologias no Ensino da Matemática/UAB, bem como da
realização de atividades práticas e de avaliação nos polos; l) declaração de que não está
matriculado em outro curso de especialização público e gratuito; 

108Raul Barreira dos Santos Deferido  
109Raul Barreiro dos Santos Deferido  

110 Rayanne Auxiliadora de Oliveira
Matos Deferido  

111 Regiane Tomaz de Almeida Deferido  
112 Rodrigo Felipe da Silva Mendes Indeferido Falta de documentação: anexo 2
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113 Rodrigo Miyasaki Deferido  

114 Samanta Andressa Santos Dumke
Teixeira Deferido  

115 Sindomir Noberto Lucena Deferido  

116 Solange Ferreira França Maia da Silva Indeferido

Faltam os documentos: k) declaração de que o candidato reconhece e está de acordo com a
exigência de disponibilidade de, no mínimo, 20h semanais dedicados ao curso de Especialização
em Robótica Educacional e suas Tecnologias no Ensino da Matemática/UAB, bem como da
realização de atividades práticas e de avaliação nos polos; l) declaração de que não está
matriculado em outro curso de especialização público e gratuito; 

117 Tatiana Kaiser Martins Ludwig Deferido  
118 Thiago Henrique Jerônimo Deferido  
119 Valteno Marques Rodrigues Junior Deferido  
120Vanda Sousa da Costa Oliveira Indeferido Inscrição excedeu o horário

121Vitória Soares Dias Indeferido

Faltam os documentos: h) comprovante de vínculo empregatício em sistema, rede e/ou instituição
de ensino de educação básica; k) declaração de que o candidato reconhece e está de acordo com a
exigência de disponibilidade de, no mínimo, 20h semanais dedicados ao curso de Especialização
em Robótica Educacional e suas Tecnologias no Ensino da Matemática/UAB, bem como da
realização de atividades práticas e de avaliação nos polos; l) declaração de que não está
matriculado em outro curso de especialização público e gratuito; 

122Wallace Yamamoto Garcia Deferido  
123Wanderson Rodrigues Dias de Andrade Deferido  
124Weberson Carneiro da Silva Deferido  

125Welery Roel de Azevedo Indeferido Faltam os documentos: 1) envio do anexo 2; 2) comprovante de vínculo empregatício em sistema,
rede e/ou instituição de ensino de educação básica

126Wellington Neves Lima Araújo Indeferido

Faltam os documentos: h) comprovante de vínculo empregatício em sistema, rede e/ou instituição
de ensino de educação básica e k) declaração de que o candidato reconhece e está de acordo com a
exigência de disponibilidade de, no mínimo, 20h semanais dedicados ao curso de Especialização
em Robótica Educacional e suas Tecnologias no Ensino da Matemática/UAB, bem como da
realização de atividades práticas e de avaliação nos polos.

127Wender Batista Martins Deferido  
128Weslley Coutinho de Macedo Deferido  

Documento assinado eletronicamente por Fernando Da Costa Barbosa, Coordenador de Pós-graduação, em 26/02/2023, às 08:47, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
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