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AVISOS E CALENDÁRIO DE MATRÍCULA DE CURSISTAS    

  

Curso de Especialização Lato Sensu em Ensino de Ciências – Anos Finais do 

Ensino Fundamental “Ciência é Dez”, na Modalidade a Distância para os polos 

de Limoeiro do Norte e Orós, Ceará - EDITAL 23/2020 -VAGAS  

REMANESCENTES  

  

EDITAL 23/2020  

  

A Comissão de Avaliação do Edital 23/2020, comunica através deste que o cronograma 

do Edital 23/2020 (ADITIVO VI) ocorrerá com a matrícula a distância em função do 

estado de emergência em saúde pública decretado pelo Governo do Estado do Ceará 

ocasionado pela pandemia de COVID-19.  

  

CALENDÁRIO DE MATRÍCULA  

Envio da documentação eletrônica  03/06/2020 a 08/06/2020  

Entrega dos documentos físicos  A DEFINIR  

Início do curso de Ambientação  A DEFINIR  

  

  

AVISOS IMPORTANTES:  

  

Devido a situação atual da pandemia de COVID 19, a entrega da documentação para 

a matrícula dos candidatos aprovados no processo seletivo será realizada virtualmente. 

Para tanto, os documentos solicitados no edital e nos anexos I e II deste documento  

deverão ser digitalizados e enviados em pdf para o email: ciencias10Posteriormente, 

quando as atividades presenciais se normalizarem, será solicitada -ead@unilab.edu.br 

até dia 08 de junho.     a entrega física desses documentos no polo de cada candidato.   

  

ATENÇÃO 1: Ao enviar os documentos listados abaixo e colocar no assunto do 

email: MATRÍCULA C10 – EDITAL 23/2020.  

  

Os candidatos, no ato da matrícula (via email e presencial), deverão apresentar os 

documentos abaixo. A autenticação de documentos pode ser realizada para entrega física 

do documento, quando as atividades forem normalizadas.  



  

1. Preenchimento do formulário de inscrição, clique no link abaixo:  

https://forms.gle/JZqHqvRzdgziqG86A  

 Cópia do Diploma, autenticada em cartório, ou Certificado original de Conclusão de 

Curso de Graduação com validade para 30 dias e Histórico da graduação;   

2. Cópia da certidão de nascimento, casamento ou divórcio (legível, sem emendas e /ou 

rasuras);  

3. Cópia do documento de identificação contendo o número do CPF;  

4. Foto 3x4 recente;  

5. Declaração ATUALIZADA da Instituição de Ensino comprovando que exerce 

atividade docente (Sala de Aula). Na declaração atualizada deverá constar nome da 

Instituição Pública de Ensino em que atua para comprovar que exerce atividade 

docente (regência desala de aula) na disciplina de Ciências, no Ensino Fundamental 

II (6º ao 9º ano) ou nas disciplinas de Biologia, Física e Química, no Ensino Médio 

(1º ao 3º ano). *Na declaração deve constar: Nome da Escola, Disciplina que leciona, 

tempo de atuação na escola e Rede Pública de Ensino.  

  

6. Termo de Compromisso de Conclusão do curso de Ambientação (TICS,  

Português e Matemática) - Anexo I deste documento, assinado e digitalizado.   

*A data do curso e as instruções de acesso serão enviadas posteriormente por e-mail pela 

Coordenação do Curso.  

  

7. Termo de Compromisso das atividades a serem desenvolvidas em uma escola de 

ensino fundamental II - Anexo II deste documento, assinado e digitalizado.  * Este 

termo é obrigatório para os cursistas que tiveram atuando no Ensino Médio.  

  

Observações Importantes:  

  

1- Os candidatos, que no ato da matrícula via email e entrega presencial apresentarem 

irregularidades na documentação, NÃO terão sua matrícula efetivada, sem prejuízos das 

medidas legais cabíveis.  

2- A não entrega dos documentos, por via email e presencial nas datas, locais e 

horários estabelecidos neste Edital para a efetivação da matrícula, implicará na sua 

imediata desclassificação.  

3- As vagas decorrentes do não comparecimento para realização da matrícula 

obrigatória de candidatos aprovados ou dos que apresentem irregularidades, conforme 

subitem 12.3 do edital 23/2020, serão preenchidas de imediato, por meio de 

reclassificações, seguindo a ordem decrescente de pontuação no resultado final, podendo 

inclusive reclassificações entre polos.  

  

  

  

Redenção, 02 de junho de 2020  

  

  

  

https://forms.gle/JZqHqvRzdgziqG86A
https://forms.gle/JZqHqvRzdgziqG86A


Márcia Barbosa de Sousa  

Coordenadora do Curso de Especialização Lato Sensu em Ensino de Ciências – Anos  

Finais do Ensino Fundamental “Ciência é Dez”  

  

  

Vanessa Lúcia Rodrigues de Oliveira  

Coordenadora Adjunta do Curso de Especialização Lato Sensu em Ensino de Ciências –  

Anos Finais do Ensino Fundamental “Ciência é Dez”  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ANEXO I  

  

  

TERMO DE COMPROMISSO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE 

AMBIENTAÇÃO  

  

Eu,_________________________________________________________,  

 CPF  n°_________________________,  portador  do  RG  n°  

______________________, declaro, para os devidos fins, atender ao Edital 

n° 23/2020 no que se refere a Participação em curso de ambientação a ser 

oferecido pela CAPES –AVA MEC.   

  

  

__________________________________ Assinatura do Candidato  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ANEXO II  

  

  

TERMO DE COMPROMISSO ATIVIDADES PRÁTICAS DESENVOLVIDAS 

EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL II  

  

Eu, __________________________________________________________, 

CPF n°_______________________, portador do RG n°  

_______________________, declaro, para os devidos fins, atender ao 

Edital n° 23/2020 que todas as atividades desenvolvidas durante o curso de 

Curso de Especialização Lato Sensu em Ensino de Ciências – Anos Finais 

do Ensino Fundamental “Ciência é Dez”, na Modalidade a Distância serão 

desenvolvidas em uma escola de Ensino Fundamental II, nas turmas do 6º ao 

9º ano.  

  

__________________________________ Assinatura do Candidato  

  

  


