CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO
EM GESTÃO ESCOLAR

Divulgação da Relação nominal dos pré-inscritos para o Curso de Especialização em Gestão
Escolar - Turma 2014, pelo Centro de Ciências da Educação da Universidade Federal de Santa
Catarina, por meio da chamada publica aberta do dia 12 de setembro a 17 de novembro pelo
Sistema de Pós Graduação da UFSC - CAPG. O curso faz parte do Programa Escola de Gestores
do MEC, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina e da União
Nacional dos Dirigentes Municipais de Ensino -SC.
Portanto as pessoas abaixo relacionadas deverão comparecer, no dia 17 de novembro de
2014, a partir das 08:30 as 12:00 e das 13:30 as 17:30 no Polo de Apoio Presencial ao qual
fizeram sua inscrição com os seguintes documentos:
1. Comprovante que compõem equipe gestora (portaria ou declaração que faz parte da
equipe gestora/ pedagógica da uma escola)
2. Fotocópia do Documento de Identidade, autenticada
3. Fotocópia do CPF, autenticada; (não aceitaremos carteira de motorista)
4. Fotocópia do diploma de Ensino Superior ( frente e verso) em curso reconhecido pelo
MEC ou CEE/SC, autenticada;
5. Se o nome constante no RG for diferente do diploma de Graduação apresentado deverá
ser entregue cópia autenticada da certidão de casamento e averbação.
6. Não será aceita a carteira de motorista no lugar do RG.

Neste mesmo dia deverão preencher dois documentos:
7. Termo de Responsabilidade1 atestando ter disponibilidade para dedicar-se, no mínimo, 10
horas/semanais para realização do curso, dos encontros presenciais na UFSC e no Polo de
Apoio Presencial;
8. Ficha de pré-matrícula.

Informamos a partir destes documentos e a ficha de pré-matrícula preenchida procederá a analise
documental para estabelecer a seleção e classificação dos inscritos - 18 /11 a 09/12- no dia 10 de
dezembro divulgaremos as matriculas homologadas.

Somente será aceito recurso do candidato que comprovar a pré-inscrição com a cópia da
ficha de pré-inscrição. A mesma deverá ser scaneada e encaminhada para o e-mail
cege.ufsc@gmail.com.
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Visando diminuir a evasão e gerar maior compromisso dos candidatos que estarão assumindo uma vaga de
formação pública exigiremos assinatura deste Termo.

