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 001/2017  

 

A Coordenação do Curso de Especialização em Projetos de Estruturas de Concreto da Escola de Engenharia Civil e 

Ambiental, com sede na Praça Universitária s/n°, Setor Universitário, na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, torna público 

as seguintes alterações no edital EECA/CEPEC 001/2017: 

 

1. O sub-subitem 1.1.2 passa a ter a seguinte redação: A distância. Semanalmente, preferencialmente às quartas-feiras de 

18h00 às 21h00, online por meio de Ambiente Virtual de Aprendizagem-AVA. 

2. No subitem 2.1, fica alterado o período de realização das inscrições: As inscrições serão realizadas no período de 

09/01/2017 a 10/02/2017, de segunda a sexta feira, exceto feriados, no horário de 08h00 às 18h00 horas, na Secretaria do 

Curso, situada à Avenida Universitária, 1488, Bloco A, Setor Universitário - CEP: 74605-220 - Goiânia -Goiás. 

3. Inclusão, no item 2, do subitem 2.6: Será aceita solicitação de inscrição por meio de SEDEX – Encomenda Expressa da 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), endereçada ao Curso de Especialização em Projeto de Estruturas de 

Concreto, na Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de Goiás, bloco A, situada à Avenida 

Universitária, 1488, Bloco A, Setor Universitário - CEP: 74605-220 - Goiânia -Goiás, desde que seja postada até o último 

dia do período de inscrição e que o comprovante de envio da encomenda, com o número que permite rastreamento, seja 

encaminhado para o e-mail do programa, a saber cepec.eeca.ufg@gmail.com. 

4. A alínea a do subitem 4.3 passa a ter a seguinte redação: Avaliação oral: Terá como objetivo avaliar a expressão oral de 

ideias, a articulação do raciocínio, a capacidade de argumentação e sua vocação e disponibilidade para estudos de pós-

graduação. Terá efeito classificatório e será avaliado na escala de zero (0,0) a dez (10,0) pontos. 

5. No subitem 4.7, fica alterado o período de realização do processo seletivo: O processo seletivo ocorrerá no período de 13 

a 16 de fevereiro de 2017. 

6. No subitem 4.11, fica alterado o dia da divulgação do resultado final do processo seletivo: O resultado final do processo 

seletivo será fixado no(s) quadro(s) de aviso da Secretaria da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG e divulgado 

no site do curso http://cepec.eec.ufg.br/, em 17/02/2017. 

7. No subitem 5.1, fica alterado o período de realização das matrículas: As matrículas serão realizadas no período de 20 a 

24/02/2017, na Secretaria do Curso, das 08h00 às 18h00. 

 

 

 

 

 

Goiânia, 19 de janeiro de 2017. 

 

 

Prof. Dr. Ademir Aparecido do Prado  

Coordenador do Curso de Especialização em Projetos de Estruturas de Concreto  


