
 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ – UFPA 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO TOCANTINS/CAMETÁ (CUNTINS) 

FACULDADE DE LÍNGUA INGLESA 

ESPECIALIZAÇÃO EM ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA E SUAS 

LITERATURAS  

 

EDITAL 002/2017 - PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO EM ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA E 

SUAS LITERATURAS 

 

O Campus Universitário do Tocantins/Cametá (CUNTINS) da Universidade Federal 

do Pará (UFPA) torna público que no período de 13/07 a 28/07/2017, estarão abertas as 

inscrições para o CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENSINO E APRENDIZAGEM 

DE LÍNGUA INGLESA E SUAS LITERATURAS, coordenada pelo Prof. Dr. DANTE 

LUIZ DE LIMA e aprovada pela Resolução nº 4.930 DE 20 DE JUNHO DE 2017.  

 

1. PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO 

As inscrições serão gratuitas e realizadas no período de 13/07 a 28/07/2017 no 

horário 08 às 12h e de 15hs às 18 h de segunda à sexta-feira na Secretaria da Faculdade de 

Matemática e Sistemas de Informação com o secretário da Especialização: Romulo 

Everton de Carvalho Moia no Campus Universitário do Tocantins/Cametá. No ato da 

inscrição o candidato deverá entregar os seguintes documentos: 

 A FICHA DE INSCRIÇÃO devidamente preenchida (o preenchimento total da 

Ficha de Inscrição está condicionado aos candidatos que concorrerão as vagas 

destinadas a Demanda Social); 

 Cópia autenticada do diploma de graduação e do histórico escolar; (em caso de pré-

concluintes, comprovar através do histórico a situação acadêmica); 

 Declaração, de punho próprio, afirmando que é capaz de ler textos em língua 

inglesa; 

 Cópia do CPF, RG, comprovante de endereço (onde conste o CEP) e duas fotos 

3x4; 

 Currículo vitae ou lattes, em 3 vias. 

 As inscrições poderão ser feitas pessoalmente, por procuração ou correspondência 

(sedex), postada até o último dia de inscrição, com preenchimento do formulário de 

inscrição, anexando as demais documentações descritas nos itens anteriores. 



 

 

Enviar para o seguinte endereço: Campus Universitário do 

Tocantins/UFPA/Cametá, Secretaria das Faculdades de Matemática e Sistemas de 

Informação, Rua Padre Antônio Franco, Matinha, Cametá - PA, CEP: 68400-00, 

Fone (91) 3781-1182. 

 

Cametá/PA, 13 de julho de 2017. 

 

 

Prof. Dr. Dante Luiz de Lima 

Coordenador da Especialização em Ensino e Aprendizagem de Língua Inglesa e suas Literaturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ – UFPA 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO CUNTINS/CAMETÁ 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO E PLANEJAMENTO DA EDUCAÇÃO  

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

(   ) DEMANDA GERAL (   ) SOCIECONÔMICO – Demanda Social 

 

ITENS DESTINADOS A TODOS CANDIDATOS 

Nome:  

Data Nascimento: 

RG:                      Órgão Expedidor: 

CPF: 

Endereço:  

Telefone: 

Título da Proposta de Trabalho:  

 

ITENS DESTINADOS AOS CANDIDATOS RELACIONADOS A DEMANDA SOCIAL 

 

Informações Principais 

a)Você possui outro curso de especialização? (      ) Sim  (      ) Não 

b) Possui vínculo trabalhista (       ) SIM         (         )Não 

c) Quantas pessoas somam renda na sua casa?_____________  

d) Renda familiar de sua família é de até: 

(     ) três salários 

(     ) entre um e três salários mínimos 

(     ) mais de três salários mínimos  

(     ) Outro. Especifique:_______________________________ 

 

e) Você mora em casa: 

(    ) própria 

(   ) Alugada 

(   ) Cedida por amigos e parentes; 

f) Nível de escolaridade de seu pai ____________________________________________ 

g) Nível de escolaridade da sua mãe __________________________________________ 

 



 

 

h) Você tem outros irmãos estudando com bolsa? (  ) Sim (   ) Não; 

i) Você possui irmãos na Universidade Pública? (   ) Sim (    ) Não 

j)Você tem disponibilidade para dedicação exclusiva ao curso de Especialização em Ensino e 

Aprendizagem de Língua Inglesa e suas Literaturas? (    ) Sim (     ) Não 

l) Justifique argumentando seu interesse pelo curso e porque você deve ser contemplado, 

declarando que se receber a bolsa integral se comprometerá em participar do programa e 

concluir com aproveitamento o referido curso de especialização. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Cametá, ...............de ...........................................de 2017. 

 

 

Assinatura do candidato 

 

 

 


