
 
         FACED - Faculdade de Educação 

         Curso de Licenciatura em Pedagogia a distância 

 

A coordenação do curso de licenciatura em Pedagogia divulga o resultado parcial da fase única, das 

inscrições aprovadas para o cadastro de reserva, na qualidade de bolsista UAB (professor formador I e II) 

para atuar no curso de licenciatura em Pedagogia a distância da UFJF. no edital nº 1/2022.  

Esclarece que conforme o edital, estão aptas as pessoas que atenderem aos seguintes critérios:  

 

2.1.1 – Ser integrante do quadro permanente da UFJF; 

2.1.5.3 - No que se refere aos candidatos que possuam vínculo como “professor substituto” da UFJF, estes 

poderão concorrer no Processo Seletivo de que trata este Edital desde que esteja com vínculo ativo durante 

todo o período de execução das disciplinas em que for atuar. 

 

Atenção: No caso de Recurso quanto à Fase única deverá o mesmo ser encaminhado 
EXCLUSIVAMENTE no dia 29/03/2022, de 08 às 12h, para o e-mail da Coordenação do Curso 
(pedagogia.uabfaced@gmail.com), seguindo obrigatoriamente o modelo do Anexo II.   
  
Havendo novo questionamento, o recurso será enviado para uma nova instância administrativa do 
Departamento de Educação da UFJF, através do e-mail: (pedagogia.uabfaced@gmail.com) de 8 às 12h do 
dia 31/03/2022.  
 

Resultado parcial da fase única – CARTA DE INTENÇÃO – das inscrições aprovadas em ordem alfabética.  

 

Nome Grupos Situação 

Alessandra Maia Lima Alves Todos os grupos Deferido 

Andrea Silveira de Souza Grupo 10 Deferido 

Fernanda Gomes da Silva Grupo 02 Deferido 

Janaína de Oliveira Nunes Grupo 11 Deferido 

Mariana Cassab Torres Grupo 03 Deferido 

Neil Franco Pereira de Almeida Grupos 08 e 10 Deferido 

Paulo Roberto Dias Grupo 10 Deferido 

Suzana Lima Vargas do Prado Grupos 01, 02 e 12 Deferido 

 

Juiz de Fora, 28 de março de 2022. 

 

 
 

Profa. Dra. Rafaela Reis Azevedo de Oliveira 
Coordenadora do Curso de Pedagogia, licenciatura, a distância 

UFJF/FACED/UAB 

 


