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PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE MESTRADO EM
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA
A Coordenadoria do Programa de Mestrado em Educação em Ciências e
Matemática e a Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal
de Goiás, no uso de suas atribuições legais, vêm tornar público, aos interessados,
que estarão abertas as inscrições, no período de 26/09/2011 a 30/09/2011, para o
preenchimento de até 29 vagas para o curso de Mestrado em Educação em Ciências
e Matemática da UFG. Maiores informações, bem como o Edital, podem ser
obtidas nos sites www.prppg.ufg.br e/ou www.planetario.ufg.br/mestrado.html;
pelo e-mail: mecmufg@gmail.com; pessoalmente na Secretaria do Programa,
situada no Planetário da UFG, à Av. Contorno s/nº - Centro, ou pelo telefax:
(062)3225.8085 ou 3225.8028, de segunda a sexta-feira, das 14 às 18 horas.
Goiânia, 04 de agosto de 2011

Prof. Dra. Agustina Rosa Echeverría
P/Coordenadoria do Programa de Mestrado em
Educação em Ciências e Matemática

Visto:
Profa. Dra. Divina das Dores de Paula Cardoso
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
MESTRADO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA
EDITAL Nº 03/2011
P RO CESSO SE LET IVO DO PROGR AM A DE PÓS-GRAD UA ÇÃO
M EST RADO, EM EDUCA ÇÃO EM CI Ê NCIAS E MA TE MÁ TI CA
PARA O ANO LETIVO DE 2012.

A Coordenadoria do Programa de Mestrado em Educação em Ciências e
Matemática e a Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal
de Goiás, no uso de suas atribuições legais, vem tornar público aos interessados
que estarão abertas as inscrições, bem como estabelecidas as condições da seleção
para o preenchimento de até 29 vagas para o referido programa, em conformidade
com as exigências do Regulamento deste Programa e nos termos do presente edital.
1. INFORMAÇÕES GERAIS
O Programa de Mestrado em Educação em Ciências e Matemática da UFG,
recomendado pela CAPES, têm por objetivo principal preparar o profissional que
atua na área docente, focalizando o ensino e a aprendizagem no sistema escolar, e
no Desenvolvimento Sustentável, sempre referenciado pela educação em Ciências e
Matemática. Está voltado, explicitamente, para a evolução e melhoria da educação
nestas áreas, seja pela ação direta em sala de aula, seja pela contribuição na
solução de problemas educativos nos diferentes níveis de ensino do sistema
(fundamental, médio ou superior).
1.1. Área de Concentração/Linhas de Pesquisa:
O Programa de Mestrado Acadêmico em Educação em Ciências e Matemática
da UFG possui uma área de concentração em Qualificação de Professores de
Ciências e Matemática, com duas Linhas de Pesquisa:
•

Educação em Ciências e Matemática e Meio Ambiente- Nesta linha busca-se
(re)pensar o ensino de Ciências e Matemática tendo como paradigma teóricoprático o Desenvolvimento Sustentável, buscando integrar ciência, ensino e
sustentabilidade.

•

Ensino e Aprendizagem de Ciências e Matemática- Esta linha tem como eixo
a formação de professores de Ciências e Matemática e suas práticas
educativas, com foco na relação entre os conhecimentos teóricos e práticos
nas áreas específicas (Biologia, Física, Química e Matemática).
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2. INSCRIÇÃO
2.1. Estão habilitados à inscrição os portadores do título de licenciatura plena em
Biologia, Física, Química ou Matemática. Em todos os casos os cursos devem estar
devidamente reconhecidos pelo MEC.
2.2. O período de inscrição será de 26/09/2011 a 30/09/2011.
§1. As inscrições serão feitas na Secretaria do Planetário: Av. Contorno nº 900,
Centro, Goiânia - GO, CEP 74055-140, telefax: (062)3225-8085 ou 32258028, de segunda a sexta-feira, das 14 às 18 horas.
§2. As inscrições poderão ser feitas pessoalmente, por procuração ou pelo correio.
Neste último caso, a inscrição será realizada via encomenda expressa, para o
endereço constante no §1 anterior, e deverá conter todos os documentos
exigidos para tal fim. Para todos os efeitos será considerada como data de
inscrição a data da postagem nos correios.
§3. A taxa de inscrição é de R$ 100,00 (cem reais) e deverá ser paga através de
uma GRU – Guia de Recolhimento da União, que deverá ser retirada
diretamente na secretaria do Programa ou solicitada, enviando os dados
pessoais (nome completo e CPF), pelo email mecmufg@gmail.com.
2.3. No ato da inscrição, deverão ser entregues os seguintes documentos:
a)

Formulário de inscrição em modelo próprio, devidamente preenchido, com
foto 3x4 recente (Modelo no site do programa);

b)

Fotocópias nítidas da Carteira de Identidade (se estrangeiro do RNE) e do
CPF;

c)

Fotocópia do Diploma e do Histórico Escolar do curso de graduação;

d) Curriculum Vitae, devidamente comprovado, exclusivamente no modelo
Lattes;
e) Comprovante original do recolhimento da taxa de inscrição;
f)

Projeto de pesquisa, no qual o candidato indicará a linha de pesquisa, área
de atuação e dois possíveis orientadores do programa, conforme relação
constante do anexo I.

§1. Sob nenhuma hipótese serão homologadas as inscrições de candidatos faltando
quaisquer dos documentos acima listados.
§2. As fotocópias da Carteira de Identidade, CPF, Diploma e Histórico Escolar,
devem estar autenticadas ou obriga-se o candidato, no ato da inscrição, à
apresentação do original para comprovação da autenticidade.
§3. Os candidatos ainda não formados poderão se inscrever para a seleção
apresentando, além do histórico escolar parcial do curso, um atestado da
instituição de que são prováveis formandos no segundo semestre letivo de
2012. Se aprovado nesta seleção, o candidato deverá apresentar no ato da
matrícula o Diploma ou Certificado de Conclusão ou Atestado da instituição
confirmando a conclusão e a validade nacional do curso.
§4. O Projeto de pesquisa deverá ter até 10 páginas de texto (folha tamanho A4;
espaço 1,5; letra Times New Roman, tamanho 12) com os dados de
identificação do candidato na folha de rosto. Na folha de rosto o candidato
deverá sugerir o nome de dois possíveis orientadores conforme sua proposta
de trabalho e vagas/áreas de atuação dos mesmos, constante no anexo I deste
3

edital, bem como um resumo do projeto de até 20 linhas. Caberá ao Colegiado
do programa a definição do orientador, independentemente dos nomes
sugeridos pelo candidato.
Nesse Projeto, o candidato deverá apresentar a temática e as questões centrais
que pretende investigar no Mestrado em Educação em Ciências e Matemática,
com reflexões teóricas apoiadas em literatura da área, devidamente
referenciadas (conforme normas da ABNT), revelando de forma clara os
interesses e propósitos do candidato.
§5. Os portadores de títulos de graduação obtidos no exterior deverão apresentar o
documento de revalidação, nos termos da legislação vigente. O histórico
escolar emitido por instituição estrangeira deverá ser autenticado pela
autoridade consular brasileira no país de origem e vir acompanhado de
tradução oficial (exceto quando estiver em espanhol).
2.4. A relação preliminar das inscrições homologadas será divulgada no dia
04/10/2011.
2.5. A relação final das inscrições homologadas será divulgada no dia 07/10/2011.
3. SELEÇÃO
3.1. O total de vagas oferecidas será de até 29 (vinte e nove), sem vagas prédefinidas para as áreas do saber (Biologia, Física, Química e Matemática) e as
diferentes linhas de pesquisa.
3.2. O processo de seleção dos candidatos ao curso constará das seguintes etapas:
a) Prova escrita sobre tema na área da Educação em Ciências e Matemática, em
caráter eliminatório;
b) Exame de suficiência em língua estrangeira, em caráter eliminatório;
c) Prova oral, em caráter eliminatório;
d) Análise e pontuação do currículo, em caráter classificatório.
§1. O candidato deverá comparecer a todas as provas, com antecedência de 30
minutos e munido de documento de identificação pessoal.
3.3. A prova escrita será realizada no dia 22/10/2011 (sábado), em local a ser
divulgado pela coordenação no site do programa, no período das 8 às 12 horas,
não sendo permitida a entrada após o inicio da prova.
§1. A prova escrita de conhecimento constará de questões a serem respondidas
tendo como base, além da LDB e das orientações Curriculares para o Ensino, a
leitura das seguintes obras:
1) CACHAPUZ, A.; GILPÉREZ, D. A necessária Renovação do Ensino de
Ciências. São Paulo: Cortez, 2005;
2) CIVARDI, J .; RIBEIRO, J.; GONÇALVES JUNIOR, M. Como nos
tornamos pesquisadores? Bastidores de pesquisas em Educação
Matemática. Curitiba: editora CRV, 2010;
3) D´AMBROSIO, U. Educação Matemática: da teoria à prática. Campinas:
Papirus, 1996;
4) DEMO, P. Educar pela Pesquisa. 6ª Ed. Campinas: Autores Associados,
2003;
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5) FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática
educativa. São Paulo: Ed. Paz e Terra, 2003;
6) LÜDKE, M. e ANDRÉ,M. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas.
São Paulo: EPU, 1986;
7) NARDI, R. (org). A pesquisa em ensino de Ciências no Brasil: alguns
recortes. São Paulo: Escrituras, 2007.
§2. Durante a realização da prova escrita não serão permitidas consultas
bibliográficas de qualquer espécie.
§3. Serão aprovados na prova escrita os candidatos que obtiverem nota igual ou
superior a 7,0 (sete).
§4. Na Prova escrita se espera dos candidatos, que a partir do conhecimento global
da área e dos conceitos fundamentais constantes da bibliografia indicada no
§1 anterior, sejam capazes de ter autonomia de pensamento com consistência
em sua argumentação; clareza e organização das questões tratadas; estrutura
do texto com linguagem clara, bem articulada, e conhecimento de redação em
língua portuguesa, adequados a uma produção acadêmica.
§5. A publicação do resultado preliminar dos aprovados na Prova escrita, em
ordem alfabética, será realizada no dia 07/11/2011.
§6. A publicação do resultado final dos aprovados na Prova escrita, em ordem
alfabética, será realizada no dia 16/11/2011.
3.4. Publicado os resultados da Prova escrita, os candidatos aprovados deverão se
submeter ao exame de suficiência em uma língua estrangeira, Inglês ou
Espanhol.
§1. Para a realização do Exame de suficiência em língua estrangeira será permitida
a utilização de dicionário.
§2. No Exame de suficiência em língua estrangeira, a realizar-se no dia
19/11/2011, das 8 às 11 horas, em local a ser divulgado pela coordenação no
site do Programa, será avaliada a capacidade de compreensão de um texto na
área de Educação em Ciências e Matemática.
§3. No exame de suficiências em língua estrangeira não será atribuída nota, mas
será considerado o candidato aprovado ou não aprovado.
§4. A divulgação do resultado preliminar do exame de suficiência em língua
estrangeira, em ordem alfabética, se dará no dia 23/11/2011.
§5. A divulgação do resultado final do exame de suficiência em língua estrangeira,
em ordem alfabética, bem como o calendário/cronograma da Prova oral se dará
no dia 28/11/2011.
3.5. Os candidatos aprovados nas etapas anteriores: prova escrita e exame de
suficiência em língua estrangeira se submeterão a Prova oral, que terá como
base o projeto, e ocorrerá de 01/12/2011 a 03/12/2011, no Planetário,
conforme cronograma de datas e horário a ser divulgado no dia 28/11/2011 no
site do programa. Na Prova oral se espera dos candidatos, que a partir do
conhecimento global da área e dos conceitos fundamentais constantes da
bibliografia indicada no §1 do Item. 3.3, sejam capazes de argumentar com
consistência teórico-metodólogica sobre os objetivos da pesquisa, o problema
de investigação que pretendem abordar e sobre a relevância do mesmo para a
Educação em Ciências e Matemática.
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3.6. Os currículos serão avaliados e valorados, de acordo com os critérios de
pontuação constantes do anexo II deste edital. Ao candidato que obtiver maior
pontuação será atribuída a pontuação 10,0 (dez) e a pontuação dos demais
currículos será calculada por meio de regra de três simples.
3.7. A falta do candidato a qualquer uma das etapas de seleção acarretará na sua
eliminação automática do processo.
3.8. A classificação final do candidato dependerá de sua Nota Geral que será
calculada atribuindo-se à Prova Escrita e a Prova Oral peso 4 e, à pontuação
do currículo peso 2.
§1. A nota final mínima exigida para aprovação é 7,0 (sete).
§2. Para efeito de desempate será considerada a nota obtida na Prova Escrita.
Persistindo o empate será considerado a Prova Oral, persistindo o empate
classifica-se o candidato de maior idade.
§3.

O resultado preliminar dos candidatos classificados,
classificação, será publicado no dia 14/12/2011.

por

ordem

de

§4. O resultado final dos candidatos classificados, por ordem de classificação, será
publicado no dia 19/12/2011.
3.9. Os candidatos não-classificados deverão providenciar a retirada de seus
documentos, exceto o formulário de inscrição, na Secretaria do Curso, até
01/02/2012. Findo este prazo, todos os papéis constantes dos processos serão
encaminhados à reciclagem.
4. RECURSOS ADMINISTRATIVOS
4.1. O candidato poderá apresentar recurso no prazo de 48 horas corridas, a contar
da data e hora da publicação dos resultados preliminares referentes à homologação
das inscrições, à prova escrita, ao exame de suficiência em língua estrangeira e,
quando do resultado preliminar dos candidatos classificados, à prova oral e à
pontuação do currículo.
§ 1. Aos candidatos, para a formulação do recurso, será garantido o direito de vista
das provas e/ou das planilhas de avaliação e pontuação.
§ 2. Os recursos apresentados sem a devida exposição dos motivos que justificam a
revisão do resultado não serão conhecidos.
§ 3. Todos os resultados preliminares e finais serão divulgados no site do
Programa nas datas definidas neste edital.
4.2. O recurso deverá ser dirigido à Coordenação do MECM, que encaminhará
Coordenadoria para deliberação final.
5. CRONOGRAMA
O processo seletivo obedecerá ao seguinte cronograma:
5.1. Período de inscrição: 26/09/2011 à 30/09/2011 na Secretaria do Programa
Mestrado em Educação em Ciências e Matemática, no Planetário;
5.2. Resultado preliminar da homologação das inscrições: 04/10/2011;
5.3. Resultado final da homologação das inscrições: 07/10/2011;
5.4. Divulgação dos membros das bancas examinadoras do processo seletivo:
21/10/2011;
5.5. Prova escrita: 22/10/2011 das 8 às 12 horas em local a ser divulgado pela
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coordenação no site do programa;
5.6. Divulgação preliminar da relação dos aprovados na prova escrita: 07/11/2011;
5.7. Divulgação do resultado final dos aprovados na prova escrita: 16/11/2011;
5.8. Exame de suficiência em língua estrangeira: 19/11/2011;
5.9. Divulgação do resultado preliminar do exame de suficiência em língua
estrangeira: 23/11/2011;
5.10. Divulgação do resultado final do exame de suficiência em língua estrangeira:
28/11/2011;
5.11. Realização da Prova oral para os candidatos aprovados na prova escrita e no
exame de suficiência em língua estrangeira: entre 01/12/2011 a 03/12/2011;
5.12. Publicação do resultado preliminar do processo seletivo referente ao presente
edital: 14/12/2011;
5.13. Publicação do resultado final do processo seletivo referente ao presente
edital até: 19/12/2011.
6. DA MATRÍCULA
6.1. A matrícula dos candidatos classificados, no processo seletivo do presente
edital, será realizada na secretaria do Programa, em data divulgada posteriormente
pela Coordenação.
Parágrafo único. O início das aulas do primeiro semestre de 2012 será divulgado
posteriormente pela Coordenação do Programa.
6.2. No ato da matrícula, além dos documentos apresentados no ato da inscrição
(item 2), os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos:
a) requerimento de matrícula, conforme modelo próprio;
b) fotocópia do certificado militar para os do sexo masculino;
c) fotocópia da certidão de casamento, caso haja mudança de nome.
6.3. Não serão aceitas matrículas de candidatos com documentação incompleta.
6.4. As matrículas poderão ser realizadas por procuração.
6.5. Os casos omissos neste edital serão dirimidos em reunião da Coordenadoria do
Programa de Mestrado em Educação em Ciências e Matemática da UFG.
Goiânia, 04 de agosto de 2011

Prof. Dra. Agustina Rosa Echeverría
P/Coordenadoria do Programa de Mestrado em
Educação em Ciências e Matemática
Visto:
Profa. Dra. Divina das Dores de Paula Cardoso
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG
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ANEXO I EDITAL 03/2011
Número de vagas oferecidas por docente para o processo seletivo.
Docente
1

Agustina Rosa Echeverría

E-mail

Vagas

agustina@brturbo.com.br

2

Área de atuação
1. Fo r mação de prof essor es de Ciên cias
2. En s in o d e ciê n c i as
3. Edu c aç ão Amb ie n tal

2

Anna Maria Canavarro Benite

anna@quimica.ufg.br

2

1. En sino de Ciên cias e Educação In clusiv a
2. TI Cs no En sino d e Ciências na persp ectiva da Edu c ação In clusiv a
3. Estudos de cu ltura af ro-br asileir a e afr ican a

3

Dalva Eterna Gonçalves Rosa

dalvagr@uol.com.br

1

1. For mação d e Prof essor es
2. En s ino, apr end iz ag em e av a lia çã o

4

Jaqueline Araújo Civardi

jaqueline.civardi@gmail.com

3

1. H istór ia d a Edu c ação Mate má tica
2. En sino e aprend izagem d a Matemá tica
3. Tecno logia educacion a l

5

José Pedro Machado Ribeiro

pedro@mat.ufg.br

1

1 . E tn o ma t e má t i c a .
2. For mação d e Prof essor es
3. Edu cação Esco lar Indíg ena

6

Juan Bernardino Marques Barrio

juanbmb@hotmail.com

3

1. En sino em espaços não for mais
2. En sino d e Física e/ou Astrono mia
3. H isto r ia e Filoso f ia da s Ciên c ias

7

Leandro Gonçalves de Oliveira

lego@icb.ufg.br

2

1. En s ino e a prend iz agem d e Ciên c ia s e Bio log ia
2 . Edu ca ç ão e m C i ên c ias e Me io A mb i e n t e ( Ed u ca ç ão A mb i e n ta l)
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Marilda Shuvartz

marilda@icb.ufg.br

2

1. En s ino e a prend iz agem d e Ciên c ia s e Bio log ia
2 . Edu ca ç ão e m C i ên c ias e Me io A mb i e n t e( Ed u ca ç ão A mb i e n ta l)
3. For mação d e pro fessor es de Ciências e Bio log ia
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9

Márlon Herbert F. B. Soares

marlon@quimica.ufg.br

3

1. Jogo s e Lud ismo no En sino d e Ciências
2 . Ro b ó t i c a e d u c a c io n a l

10

Nyuara Araújo Da S. Mesquita

n yu ara @qu imic a . ufg.b r

2

1 . Míd i a s e e n s in o d e c iê n c i as
2. Po líticas púb licas
3. For mação d e Prof essor es de Ciências.

11

Paulo Celso Ferrari

pferrari@if.ufg.br

1

1. En sino de Física
2. Tóp icos d e f ís ic a mod erna no ens ino mé d io
3. Edu cação me d iad a por tecno log ias

12

Rogerio Ferreira

rogeriogell@gmail.com

1

1 . E tn o ma t e má t i c a
2. Edu cação Esco lar Indíg ena

13

Sandramara Matias Chaves

14

Wagner Wilson Furtado

sandramara@prograd.ufg.br

1

1. Ava lia ção d a apr endiz ag e m

wagner@if.ufg.br

2

1. En sino de Física
2. Avaliação d a Apr endizag e m

15

Wellington Lima Cedro

wcedro@mat.ufg.br

3

1. For mação d e pro fessor es de Matemá tica
2. En sino e aprend izagem d e Matemá tica
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ANEXO II EDITAL 03/2011
Pontuação do currículo

Pontuação de Currículo Lattes
Candidato: __________________________________________________
Inscrição nº: _________

Nota: _______________

Parâmetros de Pontuação do Curriculum Vitae

Item

Descrição

Ár ea de
Ciên c ias e
Matemá tica

Ou tr as
Ár eas

0,05

0,025

01

Par ticipação em Seminár ios, Palestr as, Jornad as,
En con tro s e Congr esso s ( Máx imo de 05
p ar tic ip a ções ).

02

Ar tigo s publicado s em p er iód ico s cien tíf ico s
e sp ec i a l i zado s n a c io n a is co m cor p o e d i to r ia l .

3,0

1,0

03

Ar tigo s publicado s em p er iód ico s cien tíf ico s
e sp ec ia lizado s e s tr ange iro s co m corpo ed itor ia l.

5,0

2,0

04

Apr es en taç ão d e Tr aba lho s e m E ven tos
Cien tíf ico s ( Máx imo d e 05 apr e sen ta çõ es ).

0,3

0,1

05

Resu mo em An ais d e Congr esso ( Máx imo de 05
r esu mo s) .

0,4

0,05

06

Trab alho Comp leto em An ais d e Congr esso.

0,5

0,25

07

Trab alho Premiad o em An ais d e Congr esso.

0,3

0,15

08

D esenvo lv imen to ou ger ação d e trab alhos co m
p a ten te r eg is trad a : Produ tos .

1,0

0,75

09

D esenvo lv imen to ou ger ação d e trab alhos co m
p a ten te r eg is trad a : Proce s sos .

1,0

0,75

Pon tu a ção
TO TAL

10

10

L iv ros Pub lic ado s.

5,0

2,0

11

Cap ítu lo s de L iv ros Pub licado s.

2,0

1,0

12

F ilme s e V íd eos d e d ivu lg aç ão c ien tíf ica
realizada.

0,5

0,2

13

Estág ios Curr icu lares até 40 hor as (Máx imo d e
05 es tág io s).

0,1

0,05

14

Estág ios Curr icu lares acima d e 40 hor as
( Máx imo d e 05 e s tág io s).

0,2

0,1

15

Mon itor ia (Máx imo d e 03 anos ).

0,3

0,15

16

Ex - b o ls i s ta d e I n i c ia ç ão C i en t íf ic a, P RO LI CEN
ou ex- a luno PIVI C ( Máx imo de 03 anos) .

2,0

0,5

17

Ex -bo ls is ta d e Ex ten são ( Máx imo de 03 anos ).

1,0

0,25

18

Aux iliar d e Pesquisa ou d e Ex ten s ão Vo lun tária ,
( Máx imo d e 03 ano s).

0,5

0,15

19

A tu aç ão e m Es co l as O U A t iv id ad es a f ins à
ED UCA ÇÃO EM CIÊNCIAS ( Máx imo de 05
anos) .

0,3

0,01

20

Cur sos Esp ecíf ico s < 8 hor as ( Máx imo de 05
curso s).

0,1

0,05

21

Cur sos Esp ecíf ico s d e 8 a 20 horas ( Máx imo d e
05 cur sos) .

0,3

0,1

22

Cur sos Esp ecíf ico s d e 21 a 40 horas ( Máx imo de
05 cur sos) .

0,4

0,1

23

Cur sos Esp ecíf ico s co m ma is de 40 hor as
( Máx imo d e 05 cur sos).

0,5

0,2

24

D isc ip lin as e m n ív e l d e Pó s-Gr aduaç ão ( Máx imo
d e 02 d isc iplin as d e 4 cr éd itos) .

0,5

0,2

25

Ar tigo n ão cien tíf ico (Máx imo d e 03 ar tigo s).

0,1

0,05
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26

Cur sos Min istrado s < 8 hor as ( Máx imo de 03
curso s).

0,5

0,1

27

Cur sos Min istrado s d e 8 a 20 horas ( Máx imo d e
03 cur sos) .

0,8

0,3

28

Cur sos Min istrado s d e 21 a 40 horas ( Máx imo de
03 cur sos) .

1,0

0,4

29

Cur sos Min istrado s > 40 hor as ( Máximo de 03
curso s).

1,5

0,7

30

Cur so de Pós-gradu a ção Lato Sensu ( Máx imo de
02 cur sos) .

5,0

2,0

Pontuação Currículo: __________
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