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EDITAL CORRETIVO N. 18/2014/EED/CED/UFSC, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2014 - 
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EMEDUCAÇÃO, 
POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL, MODALIDADE A DISTÂNCIA 
 
O Coordenador do Curso de Especialização em Educação, Pobreza e Desigualdade Social, 
designado por meio da Portaria N° 50 /CED/2014, no uso de suas atribuições legais, torna 
pública a retificação das datas das matrículas previstas do Edital nº. 13/2014 
/EED/CED/UFSC, de 02 de setembro de 2014, respeitadas as retificações dos Editais nº. 
15/2014 /EED/CED/UFSC, de 18 de setembro de 2014 e Edital nº. 16/2014/EED/CED/UFSC, 
de 03 de outubro de 2014, e divulga a prorrogação das inscrições para preenchimento de 
vagas remanescentes, conforme especificado a seguir: 
 
O EDITAL nº. 13/2014 /EED/CED/UFSC, com as alterações encontra-se disponível no site 
<http://educacaopobrezaedesigualdadesocial.nute.ufsc.br> 
 

Onde se lê: 

6. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  

[...] 

6.4 O resultado dos recursos serão divulgados no dia 10 de novembro de 
2014, no endereço eletrônico do curso, localizado em: 
<http://educacaopobrezaedesigualdadesocial.nute.ufsc.br>. 

 

Leia-se: 

6. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  

[...] 

6.4 O resultado dos recursos juntamente com a homologação final das 
inscrições deferidas serão divulgados no dia 10 de novembro de 2014, no 
endereço eletrônico do curso, localizado em: 
<http://educacaopobrezaedesigualdadesocial.nute.ufsc.br>. 

 

Onde se lê: 

7. DA SELEÇÃO 

7.1 A seleção dos inscritos será realizada no período de 11 a 14 de 
novembro de 2014. 



 

Leia-se: 

7. DA SELEÇÃO 

7.1 A seleção dos inscritos será realizada no período de 20 a 31 de outubro 
de 2014. 

 

Onde se lê: 

8. DO RESULTADO 
 
8.1 O resultado do processo seletivo e a classificação dos candidatos serão 
divulgados no endereço eletrônico 
<http://educacaopobrezaedesigualdadesocial.nute.ufsc.br>, no dia 17 de 
novembro de 2014. 

 

Leia-se: 

8. DO RESULTADO 
 
8.1 O resultado final do processo seletivo e a classificação dos candidatos 
serão divulgados no endereço eletrônico 
<http://educacaopobrezaedesigualdadesocial.nute.ufsc.br>, no dia 10 de 
novembro de 2014. 

Os demais pontos do item “8. DO RESULTADO” foram suprimidos. 

 

Onde se lê: 

9. DA MATRÍCULA  

9.1 O candidato cuja classificação final estiver dentro do limite de vagas 
disponíveis para cada polo deverá efetuar a matrícula no período de 26 de 
novembro a 08 de dezembro de 2014. 

9.2 Para a matrícula, ... 

[...] 

b) cópia autenticada legível do RG (não será aceita cópia da carteira de 
habilitação);  

[...] 

9.4  

[...] 

9.4.1 As novas chamadas para matrícula, decorrentes de vagas não 
preenchidas pelos candidatos classificados (conforme a ordem de 
classificação, disposta na lista de homologação final de que trata o item 
8.2.5) serão divulgadas no dia 12 de dezembro de 2014, no endereço 
eletrônico do curso, localizado em: 
<http://educacaopobrezaedesigualdadesocial.nute.ufsc.br>. 



9.4.2 As matrículas, das quais trata o item 9.4.1, deverão ser efetuadas no 
período de 15 a 19 de dezembro de 2014, conforme o disposto no item 9.2. 

 

Leia-se: 

9. DA MATRÍCULA  

9.1 O candidato cuja classificação final estiver dentro do limite de vagas 
disponíveis para cada polo deverá efetuar a matrícula no período de 10 de 
novembro a 21 de novembro de 2014. 

9.2 Para a matrícula, ... 

[...] 

b) cópia autenticada legível do RG (frente e verso). Não serão aceitos: cópia 
da carteira de habilitação, carteira profissional ou carteira de trabalho 
(CTPS); 

[...] 

9.2.1 Se o nome constante...  

[...] 

9.2.2 Apenas serão considerados os documentos cujo envio tiver sido 
postado por SEDEX, nos Correios, dentro do prazo definido para matrícula. 

9.3 O candidato classificado que não encaminhar toda a documentação 
exigida no prazo, conforme o item 9.2 e seus subitens, perderá o direito à 
sua vaga e será substituído pelo candidato imediatamente subsequente na 
lista de classificação. 

 9.4 

[...] 

9.4.1 As novas chamadas para matrícula, decorrentes de vagas não 
preenchidas pelos candidatos classificados (conforme a ordem de 
classificação, disposta na lista de homologação final de que trata o item 
8.2.5) serão divulgadas no dia 28 de novembro de 2014, no endereço 
eletrônico do curso, localizado em: 
<http://educacaopobrezaedesigualdadesocial.nute.ufsc.br>. 

9.4.2 As matrículas, das quais trata o item 9.4.1, deverão ser efetuadas no 
período de 29 de novembro a 05 de dezembro de 2014, conforme o 
disposto no item 9.2 e seus subitens. 

 

Inseriu-se o item 10, com o seguinte texto: 

 

10. REABERTURA DAS INSCRIÇÕES PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS 
REMANESCENTES 

10.1 Após o procedimento de matrícula dos classificados na lista final (item 
9), será publicado novo edital que reabrirá o período de inscrições para o 
preenchimento das possíveis vagas não ocupadas.  



10.2 O novo edital para preenchimento dessas vagas remanescentes 
indicará os polos com vagas livres, o número de vagas e definirá o público 
alvo para esta etapa.  

10.3 O novo edital será publicado no site do curso, no endereço 
<http://educacaopobrezaedesigualdadesocial.nute.ufsc.br>, no dia 05 de 
dezembro de 2014, com as informações sobre as inscrições e matrículas 
para esta segunda etapa. 

10.4 O período de inscrições para esta etapa será de 05 de dezembro a 19 
de dezembro de 2014. 

10.5 A homologação final das inscrições deferidas nesta etapa está prevista 
para ser divulgada no dia 16 de janeiro de 2015, no endereço eletrônico do 
curso, localizado em: 
<http://educacaopobrezaedesigualdadesocial.nute.ufsc.br>. 

10.6 O período de matrícula está previsto para acontecer de 19 de janeiro 
de 2015 a 30 de janeiro de 2015, conforme as orientações definidas no item 
9 deste edital. 

 

Onde se lê: 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 O presente processo seletivo será válido exclusivamente para o 
ingresso no segundo semestre do ano letivo de 2014. 

10.2 [...] 

10.3 [...] 

Leia-se 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 O presente processo seletivo será válido exclusivamente para o 
ingresso no primeiro semestre do ano letivo de 2015. 

11.2 [...] 

11.3 [...] 

 

 
Florianópolis, 03 de novembro de 2014.  
 
Prof. Dr. Adir Valdemar Garcia 
Coordenador do Curso de Especialização em Educação, Pobreza e Desigualdade Social 
CONTATOS:  
E-mail: epds.ead@contato.ufsc.br  


