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EDITAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO

INSTITUTO DE MATEMÁTICA E TECNOLOGIA 

 

EDITAL COMPLEMENTAR 05/2023

 

O COORDENADOR DA ESPECIALIZAÇÃO EM ROBÓTICA EDUCACIONAL E SUAS TECNOLOGIAS NO ENSINO DA MATEMÁTICA,  no uso de
suas atribuições , retifica o Edital Nº 26/2023 do Processo Seletivo para ingresso no curso, de acordo com as normas estabelecidas no Edital, conforme descrito
a seguir.

 

1.  Altera no item 5 DA MATRICULA, onde se lê:

 

5.1. As matrículas serão realizadas imediatamente após a homologação do resultado final, no período de 01/03/2023 a 06/03/2023, por intermédio do  envio da
documentação solicitada ao seguinte endereço eletrônico:  https://mat.catalao.ufg.br/, bem como a entrega dos mesmos no polo ao qual o discente estiver
vinculado.

5.1.1. No ato da matrícula serão exigidos os seguintes documentos do candidato selecionado: 

a) Requerimento em formulário próprio da Secretaria do Curso; 

b) Cópia do último contra cheque se servidor da UFCAT; 

https://mat.catalao.ufg.br/
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c) Cópia da Carteira de identidade e do CPF;  

d) Cópia do Visto RNE para estrangeiros residentes no País; 

e) Foto 3x4, recente; 

f) Cópia do diploma (frente e verso) de graduação reconhecido  pelo MEC, ou documento que comprove que o candidato concluirá o curso de graduação antes
do  início deste curso de Especialização; 

g) Cópia do histórico escolar do curso de graduação. 

5.1.2. Todos os documentos solicitados devem ser salvos em formato PDF, identificados (ex:  CPF_fulano, RG_Fulano, Formulário_fulano) e encaminhado em
um único e-mail.  

5.1.3. Na entrega da cópia da documentação no polo é necessária a apresentação dos originais ou que as cópias estejam autenticadas.

 

 

Leia-se:

 

5.1. As matrículas serão realizadas imediatamente após a homologação do resultado final, no período de 08/03/2023 a 15/03/2023, por intermédio de solicitação
de matricula via e-mail e  envio da documentação solicitada via correios (SEDEX) para a UFCAT, desde que o envio seja feito até o dia 15/03/2023. 

5.1.1. No ato da matrícula serão exigidos os seguintes documentos do candidato selecionado: 

a) Requerimento em formulário próprio da Secretaria do Curso assinado eletrônicamente via GOV.BR enviado para o e-mail e pelo correio; 

b) comprovante de vínculo empregatício em sistema, rede e/ou instituição de ensino de educação básica; (Contracheque ou Declaração da Secretaria de
Educação (estadual ou municipal) com data anterior máxima de 30 dias ou Ato de Nomeação (no Diário Oficial); se servidor técnico-administrativo da UFCAT,
cópia do contracheque;);

c) Diploma da Graduação devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (cópia autenticada);

d) Cópia do histórico escolar do curso de graduação. 

e) Histórico Escolar da Graduação;
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f) Cédula de Identidade (cópia autenticada frente e verso);

g)  Cópia do Visto RNE para estrangeiros residentes no País; 

h) Cadastro de Pessoa Física - CPF (cópia autenticada);

i) Título de Eleitor;

j) Certidão da Quitação Eleitoral (pode ser extraído do site TRE);

k) Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia autenticada);

l) Certificado de Reservista ou Atestado de Alistamento Militar, para o sexo masculino (cópia autenticada);

m) Comprovante de endereço (original, talão de luz ou água);

n) Uma foto recente - tamanho 3x4; (deve ser colada neste formulário)

o) Formulário de matrícula preenchido corretamente.

p)declaração de que não está matriculado em outro curso de especialização público e gratuito;

 

5.1.2. Todos os documentos solicitados devem ser enviado/postados via correios (SEDEX) até o dia 15/03/2023 para o endereço:

A/C

IMTEC - Esp. em Robótica Educacional - UFCAT

Av. Dr. Lamartine Pinto de Avelar, nº1120, St. Universitário,

Catalão - Goiás

CEP 75704-020
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5.1.3. Na entrega da cópia da documentação no IMTEC (Instituto de Matemática e Tecnologia)-UFCAT,  é necessária a apresentação dos originais ou que as
cópias estejam autenticadas.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Fernando Da Costa Barbosa, Coordenador de Pós-graduação, em 02/03/2023, às 14:48, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3563643 e o código CRC 9874085A.

Referência: Processo nº 23070.001789/2023-92 SEI nº 3563643

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

