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EDITAL 40/2019 – SELEÇÃO PARA O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO APERFEIÇOAMENTO
EM EDUCAÇÃO E AMBIENTE – 2019/2

A Coordenadoria Geral de Ensino, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais , torna pública a
seguinte retificação ao Resultado Preliminar supracitado, cujas alterações estão a seguir elencadas:

1. No Anexo IV, ONDE SE LÊ:

EDITAL 45/2019 – SELEÇÃO PARA O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO APERFEIÇOAMENTO
EM ENSINO DE CIÊNCIAS – 2019/2

Pelo  presente  TERMO  DE  COMPROMISSO  E  RESPONSABILIDADE,
eu____________________________________________(Nome  do  Participante),
CPF_____________________,  referente  à  participação  no  Curso  de  (colocar  o  nome  do  curso)  NA
MODALIDADE PRESENCIAL no período de (colocar a data), comprometo-me a:

1) Respeitar a Lei de Direitos Autorais na elaboração de trabalhos acadêmicos;

2) Concluir o curso para o qual me inscrevi, cumprindo a programação do mesmo;

3) Participar de todos as disciplinas, provas, trabalhos e seminários, previstos no cronograma do 
curso;

4) Informar à Secretaria do curso pelo e-mail edabselecao@gmail.com, quando houver 
impedimentos que lhe impossibilite a dar continuidade aos estudos;

Estou  ciente  de  que,  em caso  de  desistência  ou  abandono  injustificado, poderei  ficar  impedido  de
participar de outras formações promovidas pelo Cefor.
Por fim, tenho plena ciência de que o recurso utilizado para a execução dessa pós-graduação é de origem
pública, visando ao desenvolvimento do país e a não conclusão do mesmo implica um desperdício de
recursos públicos.

___________(Cidade),______(Dia) de __________(Mês) de _______(Ano).

 _________________________________________________ 
Nome 

LEIA-SE:

EDITAL 45/2019 – SELEÇÃO PARA O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO APERFEIÇOAMENTO
EM ENSINO DE CIÊNCIAS – 2019/2

Pelo  presente  TERMO  DE  COMPROMISSO  E  RESPONSABILIDADE,
eu_________________________________________________, CPF_____________________, referente



à participação no Curso de Pós-Graduação Aperfeiçoamento em Ensino de Ciências NA MODALIDADE
PRESENCIAL no período de 07/08/2019 a 21/12/2019, comprometo-me a:

1) Respeitar a Lei de Direitos Autorais na elaboração de trabalhos acadêmicos;

2) Concluir o curso para o qual me inscrevi, cumprindo a programação do mesmo;

3) Participar de todos as disciplinas, provas, trabalhos e seminários, previstos no cronograma do 
curso;

4) Informar à Secretaria do curso pelo e-mail edabselecao@gmail.com, quando houver 
impedimentos que lhe impossibilite a dar continuidade aos estudos;

Estou  ciente  de  que,  em caso  de  desistência  ou  abandono  injustificado, poderei  ficar  impedido  de
participar de outras formações promovidas pelo Cefor.
Por fim, tenho plena ciência de que o recurso utilizado para a execução dessa pós-graduação é de origem
pública, visando ao desenvolvimento do país e a não conclusão do mesmo implica um desperdício de
recursos públicos.

_____________________, ______ de ______________ de _______2019.

_________________________________________________
Nome 

Setor de Seleção do Cefor/Ifes 


