EDITAL N° 001/2020
Curso de Aperfeiçoamento em Alfabetização para Estudantes com Deficiência
Retificação para reabertura do Edital

Onde se lê
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições serão realizadas no período de 03 de fevereiro de 2020 até o dia 20
de março de 2020, exclusivamente pelo site https://alfadef.faiufscar.com/#/. O sistema
permanecerá disponível para o recebimento das inscrições durante todo o período
estipulado ou até que sejam recebidos 2.500 cadastros. A inscrição é gratuita a todos os
candidatos.

Lê-se
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições serão realizadas no período das 8h (horário de Brasília) do dia 04 de
maio às 23h 59 do dia 06 de maio do ano de 2020, exclusivamente pelo e-mail:
alfadef@ufscar.br. Se as inscrições forem realizadas fora desse horário e período não
serão consideradas. A inscrição é gratuita a todos os candidatos.
Caso as vagas não tenham sido preenchidas este edital será reaberto e terá o seu
cronograma retificado.

Onde se lê
4.4. O candidato inscrito deverá anexar, após preenchimento da ficha de inscrição, a
seguinte documentação:
4.4.1. Cópia simples de Comprovante de Endereço;
4.4.2. Cópia simples do diploma ou certificado de conclusão de graduação em
licenciatura de Curso Superior reconhecido pelo MEC;
4.4.3. Declaração atualizada, em papel timbrado da instituição, datada e assinada,
informando o vínculo empregatício atual (na data da inscrição) na docência da
educação básica das redes públicas estaduais, municipais ou do Distrito Federal.

Lê-se
4.4. No assunto do e-mail deve estar escrito “inscrição”. O candidato deverá anexar em
um só e-mail a seguinte documentação:
4.4.1. Ficha de inscrição preenchida (Clique em: Ficha de informações para
inscrição);
4.4.2. Foto legível ou cópia simples de Comprovante de Endereço;
4.4.3. Foto legível ou cópia simples do diploma ou certificado de conclusão de
graduação em licenciatura de Curso Superior reconhecido pelo MEC;
4.4.4. Foto legível ou cópia simples da declaração atualizada, em papel timbrado
da instituição, datada e assinada, informando o vínculo empregatício atual (na
data da inscrição) na docência da educação básica das redes públicas estaduais,
municipais ou do Distrito Federal. No caso de não possuir registro em carteira e
não tiver a declaração nesse momento (considerando que algumas escolas estão
fechadas por conta da pandemia), pode ser enviada a foto legível ou cópia
simples do contracheque ou holerite atual (de 2020), desde que contenha a fonte
pagadora, nome da escola e a função exercida.

Onde se lê
7. DA MATRÍCULA
7.1. Após a divulgação da lista definitiva, a coordenação do curso estabelecerá o prazo
de 07 (sete) dias, do dia 14 de abril de 2020 a partir das 08h00 até o dia 20 de abril de
2020 às 23h59 para que os candidatos efetivem a sua matrícula. Para efetivar a
matrícula, o candidato deverá enviar email para alfadef@ufscar.br, com os seguintes
documentos escaneados:
a) Cópia simples do diploma de graduação de Curso Superior em licenciatura reconhecido
pelo MEC;
b) Cópia simples do documento de identificação (RG, Carteira de habilitação ou
passaporte);
c) Cópia simples do CPF;
d) Prova de estar em dia com o Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) Cópia simples do Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição ou
certidão de quitação eleitoral;
f) Foto 3x4 recente;
g) Cópia simples de Comprovante de Endereço;
h) TERMO DE COMPROMISSO/PEDIDO DE INSCRIÇÃO (Anexo I), preenchido, assinado e
escaneado

Lê-se
7. DA MATRÍCULA
7.1. Após a divulgação da lista definitiva, a coordenação do curso estabelecerá o prazo
de 05 (cinco) dias, do dia 16 de maio de 2020 a partir das 08h00 (horário de Brasília) até
o dia 20 de maio de 2020 às 23h59 para que os candidatos efetivem a sua matrícula.
Para efetivar a matrícula, o candidato deverá enviar email para alfadef@ufscar.br,
escrevendo no assunto “Matrícula”, com os seguintes documentos escaneados ou
fotografados:
a) Uma foto 3x4;
b) Foto legível ou cópia simples (frente e verso) do CPF, RG (se o RG já tiver o CPF, não precisa
mandar os dois);
c) Foto legível ou cópia simples do título de Eleitor;
d) Foto legível ou cópia simples do comprovante de votação na última eleição ou certidão de
quitação eleitoral;
e) TERMO DE COMPROMISSO/PEDIDO DE INSCRIÇÃO (Anexo I do Edital), preenchido, assinado e
escaneado (ou foto);
f) Foto legível ou cópia simples do Certificado de Reservista ou Dispensa do Serviço Militar (sexo
masculino);

Onde se lê
8.1. O
 processo de inscrição, seleção e matrícula que trata este Edital deverá obedecer ao
seguinte calendário:
Evento

Período

Período de inscrição

03/02 a
20/03/2020

Divulgação das inscrições deferidas/indeferidas e lista de espera

20/04/2020

Prazo para recursos contra indeferimento de inscrições e lista de espera

21/04 a
22/04/2020

Divulgação da lista final de deferidos nas inscrições e lista de espera
após julgamento dos recursos

23/04/2020

Matrícula online

23/04 a
30/04/2020

OBS.: Este calendário poderá sofrer alterações dependendo do número de candidatos inscritos.

Lê-se
8.1. O
 processo de inscrição, seleção e matrícula que trata este Edital deverá obedecer ao
seguinte calendário:
Evento

Período

Período de inscrição

03/02 a
20/03/2020

Divulgação das inscrições deferidas/indeferidas e lista de espera

20/04/2020

Prazo para recursos contra indeferimento de inscrições e lista de espera

21/04 a
22/04/2020

Divulgação da lista final de deferidos nas inscrições e lista de espera
após julgamento dos recursos

23/04/2020

Matrícula online

23/04 a
30/04/2020

Reabertura do Edital e inscrição por e-mail

04/05 a
06/05/2020

Divulgação das inscrições deferidas/indeferidas

13/05/2020

Prazo para recursos contra indeferimento de inscrições e lista de espera

14/05 a
15/05/2020

Divulgação da lista final de deferidos nas inscrições e lista de espera
após julgamento dos recursos

16/05/2020

Matrícula por e-mail

16/05 a
20/05/2020

OBS.: Este calendário poderá sofrer alterações dependendo do número de candidatos inscritos.

