	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

	
  
	
  
EDITAL CONJUNTO NO 004/2017 – PROPG/CEAD – UENP
RETIFICAÇÃO DO EDITAL NO 002/2017-PROPG/CEAD-UENP

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ, em convênio com
o Ministério da Educação - do sistema Universidade Aberta do Brasil, por
meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, no uso de suas
atribuições,
TORNA PÚBLICO
A RETIFICAÇÃO do EDITAL No 002/2017-PROPG/CEAD-UENP, de 6 de
dezembro de 2017, que trata da abertura das inscrições do processo de
seleção para ingresso no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu,
Especialização em Ensino de Língua Inglesa, na modalidade a distância, em
relação aos itens 1.1, 1.2 e 1.4.1 DO PROCESSO SELETIVO E DA
CLASSIFICAÇÃO, mantendo os demais itens inalterados, conforme
especificado a seguir:

1. DO PROCESSO SELETIVO E DA CLASSIFICAÇÃO
ONDE SE LÊ:
1.1 O processo seletivo é específico para o ingresso no Curso de
Especialização em Ensino de Língua Inglesa, na Modalidade de Educação a
Distância, com início das aulas no primeiro semestre de 2018, e será
realizado mediante análise do histórico escolar de curso superior de
graduação realizado pelo candidato, devidamente concluído.
LEIA-SE:
1.1 O processo seletivo é específico para o ingresso no Curso de
Especialização em Ensino de Língua Inglesa, na Modalidade de Educação a
Distância, com início das aulas no primeiro semestre de 2018, e será
realizado mediante análise do histórico escolar de curso superior de
graduação em Letras ou Pedagogia.
ONDE SE LÊ:
1.2 Poderão concorrer às vagas os candidatos egressos de curso superior de
graduação, concluído no país ou em instituição estrangeira, desde que,
respectivamente, reconhecido ou revalidado em território nacional.

	
  

LEIA-SE:
1.2 Poderão concorrer às vagas os candidatos que até o momento da
matrícula sejam egressos de curso superior de graduação em Letras ou
Pedagogia, concluído no país ou em instituição estrangeira, desde que,
respectivamente, reconhecido ou revalidado em território nacional.

ONDE SE LÊ:
1.4.1 O processo seletivo não exige especificidade de área ou curso.
LEIA-SE:
1.4.1 O processo seletivo exige curso de graduação em Letras ou Pedagogia.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Jacarezinho, 08 de dezembro de 2017.
	
  
	
  
	
  
Profa. Dra. Teresinha E. Silveira Reis
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação

	
  

Prof. Me. Silvio Tadeu de Oliveira
Coordenador de Educação a Distância
Coordenador UAB

