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EDITAL UNIFICADO DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU GESTÃO PÚBLICA EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL NA MODALIDADE SEMIPRESENCIAL.

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), por meio da Faculdade de Engenharia, em convênio com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) - Processo SEI UFJF - 23071.908637/2020-67,
tornam público o Edital de Seleção de candidatos para o curso de Especialização Lato Sensu  “Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil”, na modalidade semipresencial.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1. Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em nível de Especialização, regulamentados pela Resolução CNE nº 01 de junho de 2007, terão programação curricular desenvolvida em, no mínimo, 360 horas

não estando computado o tempo reservado à elaboração individual de monografia ou Trabalho de Conclusão de curso (TCC), condição sine qua non para a integralização do curso. O curso terá a
duração total de 16 meses, incluindo a defesa, revisão e entrega final do Trabalho de Conclusão de Curso.

1. O curso destina-se exclusivamente a diplomados em Curso Superior reconhecido pelo MEC.
1. O candidato que, por qualquer motivo, descumprir as normas estabelecidas neste edital será automaticamente eliminado do processo de seleção.
1. O candidato aprovado se compromete a confirmar sua matrícula no prazo estipulado neste edital, cumprir as suas atividades e realizar as avaliações propostas, de acordo com as normas estabelecidas pela

Coordenação do Curso.
2. DO CURSO

2. Informações sobre o curso podem ser obtidas exclusivamente no site http://www.ufjf.br/gppdc/
2. Para realização do curso, o candidato selecionado deverá estar atento ao cumprimento dos seguintes aspectos:

i. ter acesso à internet com capacidade técnica suficiente para visualizar, baixar e transmitir os materiais do curso, tais como arquivos de vídeo, áudio e imagem;
ii. ter conhecimento de informática necessário à realização das atividades propostas;
iii. ter disponibilidade semanal, de no mínimo 12h, para cumprimento de todas as atividades realizadas por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do curso;
iv. ter disponibilidade dos recursos necessários para comparecer aos encontros presenciais que serão realizados na Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Juiz de Fora (estão previstos 5

encontros, sendo o último para defesa da monografia individual), de acordo com o cronograma do curso, que será disponibilizado na página do curso, no link informado no item 2.1, até a data da
confirmação da matrícula. No caso de impossibilidade de desenvolvimento das atividades presenciais reconhecidas por estado de calamidade pública nacional ou regional, ou por motivo de força
maior deliberado pelo corpo docente do curso, as mesmas poderão ser desenvolvidas em meio síncrono remoto.

2. Para preencher o formulário de inscrição, é necessário possuir uma conta cadastrada no Gmail (www.gmail.com).
3. DAS VAGAS

3. Serão ofertadas 40 vagas, conforme discriminado no quadro a seguir:

PÚBLICO ALVO VAGAS

Profissionais com formação superior em Curso reconhecido
pelo Ministério da Educação.

28

(70% do total)

Militares da ativa do Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais, com formação superior em Curso reconhecido pelo
Ministério da Educação.

12

(30% do total)

TOTAL 40

 

4. DA INSCRIÇÃO
4. As inscrições ocorrerão no período de 30/09/2020 até às 22h do dia 30/11/2020
4. Não serão permitidas inscrições após o período descrito no item 4.1.
4. A inscrição deverá ser realizada por meio do preenchimento correto do Formulário de Inscrição no site do curso

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB4lVAOYzn2meQhGjSco64rxVhKajEnph8fqF7cfa6A4LHTw/viewform?usp=sf_link ), com o devido envio da documentação online, no momento da
inscrição que compreende o preenchimento e  envio do formulário com as informações solicitadas.

4. Não serão aceitas solicitações de inscrições que não sejam pelo formulário eletrônico referido no item 4.3.
4. A documentação exigida para a inscrição, assim como aqueles relacionados às provas de seleção, incluindo os documentos referentes à comprovação do currículo do candidato, deverão também ser

enviados online no momento da inscrição.
4. O candidato só poderá realizar uma única inscrição, sendo emitido um recibo automático pelo sistema logo após o envio da sua inscrição.
4. Ao finalizar o preenchimento de sua inscrição, o candidato deverá assinalar em campo específico no formulário que o mesmo “leu e aceitou todos os termos e exigências descritas neste Edital 01/2020”.
4. No momento da inscrição, deverão ser enviados online (em formato digital, em arquivo PDF e legível) a cópia dos seguintes documentos:

i. Cópia do documento original de Identificação oficial (Documentos aceitos: -Cédulas de identidade (RG) emitidas por Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar, -Corpos de
Bombeiros e Polícia Federal; -Identidade expedida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para estrangeiros, incluindo refugiados; -Carteira de Registro Nacional Migratório; -Documento
provisório de Registro Nacional Migratório; -Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade; -Carteira de Trabalho e
Previdência Social emitida após 27 de janeiro de 1997; -Certificado de Dispensa de Incorporação; -Certificado de Reservista; -Passaporte; -Carteira Nacional de Habilitação com fotografia; -
Identidade funcional de acordo com o Decreto 5.703/2006). Para os militares do CBMMG  (cópia da Carteira Especial de Identidade – CEI ou Carteira de Identidade Militar - CIM);

ii. Cópia do documento que contenha o número de CPF;
iii. Cópia do documento original da certidão de nascimento ou casamento;
iv. Comprovante de residência dos últimos 3 meses;
v. Cópia do documento original do diploma de graduação e histórico escolar  ou declaração de colação de grau e protocolo de solicitação do diploma;
vi. Cópia do documento original do título eleitoral e certidão de quitação eleitoral (http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral);
vii. Cópia do certificado militar (para candidatos do sexo masculino);
viii. Planilha do currículo preenchida (Formato de planilha eletrônica conforme link para download no Anexo 1);
ix. Documentos comprobatórios informados na planilha do currículo (Anexo I);
x. Pré-projeto de pesquisa (Anexo 2);
xi. Vídeo de apresentação (Anexo 3);

4. O candidato que enviar a declaração de colação de grau e protocolo de solicitação do diploma deverá entregar a cópia do diploma no ato da matrícula sob pena de ser desclassificado do processo seletivo.

http://www.gmail.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB4lVAOYzn2meQhGjSco64rxVhKajEnph8fqF7cfa6A4LHTw/viewform?usp=sf_link


4. Será de total responsabilidade do candidato a veracidade e integridade dos arquivos e das informações constantes no Formulário de Inscrição, bem como a anexação de toda a documentação exigida neste
edital.

4. Caso algum documento obrigatório não seja enviado, esteja ilegível ou algum arquivo esteja corrompido, a inscrição será indeferida.
4. Os documentos referentes às comprovações de currículo que estiverem ilegíveis ou em arquivo corrompido não serão considerados para pontuação.
4. É de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento correto do formulário de inscrição e envio online da documentação completa referida neste edital para o deferimento de sua inscrição.
4. Tornar-se-ão sem efeito as informações enviadas no Formulário de Inscrição que não forem devidamente comprovadas.
4. A inscrição neste processo seletivo implicará a aceitação das condições contidas neste edital.

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
5. O processo seletivo ocorrerá em três etapas de julgamento: INSCRIÇÃO, PRÉ-SELEÇÃO e PROVAS.
5. A etapa de INSCRIÇÃO é eliminatória. Nesta etapa, serão eliminados os candidatos que não apresentarem a documentação obrigatória conforme item 4.8 deste edital.
5. A etapa de PRÉ-SELEÇÃO é eliminatória e compreende o somatório da pontuação e análise dos itens 1.1, 1.2, 1.8, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2 e 3.3 da planilha de pontuação do currículo (Anexo 1), sendo

classificados os 90 primeiros colocados.
1. Se o número de candidatos inscritos for igual ou inferior a 90, todos os candidatos com inscrição deferida estarão classificados para a etapa de PROVAS.

5. A etapa de PROVAS é classificatória e compreende a análise do currículo, pré-projeto de pesquisa e vídeo de apresentação.
1. A análise completa do currículo será efetivada considerando os critérios de pontuação estabelecidos no Anexo 1.

1. No caso da análise de currículo será usada uma casa decimal, sendo considerada a nota 100 para o(a) candidato(a) que obtiver maior pontuação, e os demais candidatos(as) terão notas
proporcionais a sua pontuação, referidas à maior pontuação.

2. A análise do pré-projeto de pesquisa será efetivada considerando as instruções constantes no Anexo 2.
1. O pré-projeto de pesquisa é uma proposta inicial de estudos na especialização, de caráter individual do candidato, que poderá ao longo do curso sofrer alterações de acordo com a

conveniência e oportunidade definida pelo estudante e professor orientador.
3. A análise do vídeo de apresentação será efetivada considerando as instruções constantes no Anexo 3.

1. O vídeo de apresentação será visualizado exclusivamente pela comissão avaliadora para fins deste edital de seleção, sendo classificado como confidencial e protegido nos termos da lei.
4. A nota da Fase PROVAS será composta da soma da nota do currículo (Peso 50%) do pré-projeto de pesquisa (Peso 40%) e do vídeo de apresentação (Peso 10%).

5. Só serão aceitos certificados com o timbre de identificação da instituição responsável e com a carga horária discriminada, sendo vedada a autodeclaração.
6. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

6. O cronograma completo do processo seletivo consta do quadro a seguir:

PERÍODO/DATA DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL

21/09/2020 a
30/11/2020

Envio de documentos para julgamento da
Etapa de INSCRIÇÃO (Item 4) Candidato

14/12/2020 Publicação do resultado da Etapa
INSCRIÇÃO, conforme (Item 8) Comissão

14/12/2020 a
17/12/2020

Interposição de recurso referente ao resultado
da Etapa de INSCRIÇÃO em Formulário
Eletrônico Específico (Item 9)

Candidato

18/12/2020 Divulgação do resultado dos recursos
referentes à Etapa de INSCRIÇÃO (Item 8) Comissão

29/01/2021

Publicação do resultado do julgamento da
Etapa de PRÉ-SELEÇÃO (Item 8). O
julgamento da Etapa de PRÉ-SELEÇÃO será
feito conforme Item 5.3

Comissão

01/02/2021 a
03/02/2021

 

Interposição de recurso referente ao resultado
do julgamento da Etapa de PRÉ-SELEÇÃO
em Formulário Eletrônico Específico (Item 9)

Candidato

11/02/2021
Divulgação do resultado dos recursos
referentes à Etapa de PRÉ-SELEÇÃO (Item
8)

Comissão

05/03/2021

 

 

Publicação do resultado do julgamento da
Etapa de PROVAS (Item 8). O julgamento da
etapa de  PROVAS será feito conforme Item
5.4

Comissão

08/03/2021 a
10/03/2021

Interposição de recurso referente ao resultado
da Etapa de PROVAS em Formulário
Eletrônico Específico (Item 9)

Candidato

22/03/2021 Divulgação do Resultado Final com o nome
dos aprovados e dos excedentes (Item 8). Comissão

23/03/2021 a

16/04/2021

Período de Matrícula dos Aprovados (Item
10). Candidato

19/04/2021 Convocação dos Excedentes em caso de vagas
ociosas (Item 8) Comissão

19/04/2021

a

23/04/2021

Período de Matrícula de Excedentes em caso
de vagas ociosas (Item 8) Candidato

26/04/2021 Início das Aulas -

7. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
7. O desempate, em qualquer etapa, será realizado levando-se em conta os critérios a seguir:

i. Primeiramente, o candidato com idade mais elevada, conforme o parágrafo único, art. 27, da Lei n°10.741/2003: Estatuto do Idoso;



ii. Ainda prevalecendo o empate, o candidato com maior tempo de exercício no serviço público.
8. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

8. Os resultados do processo de seleção serão publicados somente no site do curso (http://www.ufjf.br/gppdc) nos prazos especificados no cronograma do item 6.1.
8. O Resultado Final será publicado com o nome dos aprovados e classificados, em ordem decrescente de pontuação.
8. Serão convocados para matrícula os 40 primeiros colocados, mantida a proporcionalidade de 70% e 30%, conforme item 3 deste edital.
8. Os excedentes classificados ficarão em lista de espera (de acordo com o enquadramento da vaga descrito item 3) na existência de vagas ociosas serão convocados seguindo a ordem de classificação.

9. DOS RECURSOS
9. No caso de recurso quanto a uma das etapas desta seleção, deverá o mesmo ser realizado exclusivamente por meio de preenchimento de formulário específico, através do

link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK_HjpAEz0BpPQLFicmw7guUJNPd8DvbCgrn71OZuenGvvJA/viewform?usp=sf_link, com envio do Anexo IV e dados do candidato.
9. Recursos encaminhados fora da data estipulada serão considerados intempestivos.
9. Não serão analisados documentos enviados junto com a solicitação de recurso (Anexo IV).
9. Os recursos devem expressar de forma clara e objetiva as razões específicas para cada questão contestada, sob pena de indeferimento por parte da comissão de seleção.
9. Caberá à comissão de seleção decidir pelo deferimento ou indeferimento dos recursos apresentados pelos candidatos. Desta decisão não caberá novo recurso.
9. O resultado dos recursos será divulgado no site do curso nas datas definidas no cronograma do item 6.1.

10. DA MATRÍCULA
10. O candidato cujo nome conste na relação de aprovados deverá efetuar sua matrícula no período previsto no cronograma do item 6.1.
10. A matrícula deve ser realizada conforme orientações fornecidas no site do curso.
10. Não haverá prorrogação de prazo para matrícula.
10. A ausência da matrícula será considerada como desistência, sendo chamado o próximo candidato da fila de espera.
10. Havendo necessidade da documentação física, a UFJF reserva o direito de solicitar cópia da documentação comprobatória, autenticada em cartório para os estudantes matriculados, a qualquer tempo.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11. O candidato que prestar declaração falsa ou inexata em qualquer documento, ainda que verificada posteriormente, será excluído do processo seletivo ou desligado do curso na hipótese de já ter sido

matriculado, sem exclusão das sanções cíveis e penais a que ficará sujeito.
11. Pessoa com deficiência (PCD) deve informar, no ato da inscrição, para que as condições de acessibilidade e outras que viabilizem a sua participação com isonomia na seleção, sejam providenciadas
11. Os casos omissos relacionados a este edital serão julgados pela comissão de seleção.

12. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO:
12. Ficam definidos os seguintes membros da comissão de seleção:

i. Profa. Gislaine dos Santos - UFJF
ii. Prof. Jordan Henrique de Souza - UFJF
iii. Profa. Júlia Righi de Almeida - UFJF
iv. Prof. Marcio Marangon - UFJF
v. Profa. Tatiana Tavares Rodriguez - UFJF
vi. Cel. Alexandre Humia Casarim - CBMMG
vii. Maj. Patrick Tavares Gomes - CBMMG
viii. Cap. Nágela Lamim da Silva Freire - CBMMG

 

Juiz de Fora, 17 de setembro de 2020.

 

Prof. Jordan Henrique de Souza
Coordenador Acadêmico do Curso

 

Prof. Marcos Mar�ns Borges
Coordenador geral do Projeto de Pós-Graduação Lato Sensu - Faculdade de Engenharia

 

 

ANEXO I – PLANILHA DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO

Indicador
Período /

Quantidade

Pontuação por

período/quantidade
Máxima pontuação

1 - Formação Acadêmica    

1.1Pós-graduação stricto sensu (Mestrado ou Doutorado)

Unidades concluídas

36 36

1.2Pós-graduação lato sensu (Especialização - Mín. 360hs) 14 14

1.3Pós-graduação (Aperfeiçoamento - Min 180hs) 7 14

1.4Graduação (além da graduação utilizada para a inscrição) 18 18

1.5Curso técnico - nível do ensino médio * 5 5

1.6Curso de curta duração (Mín. 20hs) * 2 8

1.7Curso de língua estrangeira 5 5

1.8Curso na área de PDC, informática (CAD) ou geoprocessamento (Min. 8hs) 4 8

1.9Bolsa de iniciação científica, monitoria, treinamento ou equivalente 5 10

1.10Estágio Curricular na área de PDC Número de meses 0,5 8

2 - Experiência Acadêmica   

2.1Exercício de Magistério (nível superior)

Número de meses

0,5 18

2.2Exercício de Magistério (nível médio ou fundamental) 0,2 8

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK_HjpAEz0BpPQLFicmw7guUJNPd8DvbCgrn71OZuenGvvJA/viewform?usp=sf_link


Indicador
Período /

Quantidade

Pontuação por

período/quantidade
Máxima pontuação

2.3Orientação de trabalho acadêmico Unidades concluídas 2 6

2.4Publicação de artigo técnico em periódico

Unidades

10 30

2.5Publicação de artigo técnico em anais de eventos 6 18

2.6Participação em eventos técnicos de natureza acadêmica 0,4 2

2.7Organização de eventos técnicos de natureza acadêmica 0,8 4

2.8Apresentação de trabalho ou palestra 0,5 4

2.9Participação em projeto institucional de pesquisa Número de meses 0,4 10

3 - Experiência Profissional

3.1Exercício profissional em órgão público em PDC

Número de meses

1 36

3.2Exercício profissional em órgão ou empresa pública 0,5 18

3.3Exercício profissional em empresa privada 0,3 11

3.4Cargo de chefia ou direção 0,3 11

3.5Estágio profissional na área de PDC 0,5 8

3.6Membro de comissão, comitê  ou órgão representativo na área de PDC 0,5 8

3.7Participação em eventos técnicos de natureza profissional

Unidades concluídas

0,4 2

3.8Organização de eventos técnicos de natureza profissional 0,8 4

4 - Dados Complementares

4.1Participação no planejamento/coordenação em projetos na área de PDC Unidades 4 12

a) PDC = Proteção e Defesa Civil

b) * Se em área correlata ao curso pretendido (Engenharia, Direito, Ciências Sociais, Computação, Arquitetura e Urbanismo, Segurança Pública, Geociências, Educação e afins).

c) Ao encaminhar um documento comprobatório, salvar o arquivo com o nome no padrão "Doc 1.4", caso o mesmo se refere ao documento listado em 1.4 (p. ex.) - Um segundo curso de graduação, e assim
respectivamente.

 Havendo mais de um documento referente ao item, agrupar em um único arquivo PDF por item avaliado.

d) Todas as atividades têm que ser devidamente comprovadas com documentos oficiais (Docs. Enviados). Devem ser enviados arquivos para cada item, agrupados em arquivo único por item, se for o caso.

e) A nota final em Curriculum Vitae será atribuída proporcionalmente a nota máxima obtida por um dos candidatos (referencial de 100 pts), com uma casa decimal.

ESTA PLANILHA À SER PREENCHIDA PELO CANDIDATO E ENVIADA NO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO ESTÁ DISPONÍVEL PARA DOWNLOAD NO SITE: ANEXO I – PLANILHA
DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO

 

 

ANEXO II - INSTRUÇÕES PARA O PRÉ-PROJETO DE PESQUISA

http://www.ufjf.br/gppdc/files/2019/01/Anexo-I-Planilha-de-Pontua%C3%A7%C3%A3o-Curriculum-Vitae.xlsx


____________________________________________________________________________

 

 

Tabela de Pontuação para o pré-projeto (Anexo II):

 

ITEM PONTUAÇÃO
MÁXIMA ITENS À SEREM OBSERVADOS/AVALIADOS

Título 10
Tema relacionado à(s) disciplina(s).

Tema sinaliza o objetivo.

Justificativa 35

Relevância.

Argumentação.

Utilização de fonte de consulta relevantes no contexto da metodologia
científica.



Objetivo 15 Relação com o tema.

Clareza.

Metodologia 20
Indicação um tipo de pesquisa.

Alcance do objetivo.

Cronograma 10

Cronograma mensal plausível de ser executado no período máximo de 4
meses (Desenvolvimento, defesa, correção e entrega final)

Inclusão dos itens obrigatórios.

Referencias 10 Inclusão todas as referências (fontes de consulta) citadas no texto. Relevância
das referências bibliográficos no contexto científico e profissional.

 

ESTE MODELO DE PRÉ-PROJETO (ANEXO II) À SER PREENCHIDO PELO CANDIDATO E ENVIADO NO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO ESTÁ DISPONÍVEL PARA DOWNLOAD NO
SITE:  ANEXO II - MODELO PARA O PRÉ-PROJETO DE PESQUISA

 

ANEXO III - INSTRUÇÕES PARA O VÍDEO DE APRESENTAÇÃO

 

No vídeo de apresentação (2 a 3 minutos), fale sobre o que você entende por proteção e defesa civil. Caso trabalhe na área, comente sobre sua experiência pessoal e deixe claro o ganho que a especialização trará para
a atividade que realiza. Mesmo que não trabalhe na área, fale sobre sua motivação e expectativa(s) em participar da especialização pretendida.

O vídeo deverá ser gravado previamente e postado no formulário de inscrição com as seguintes especificações:

1. Posição frontal, horizontal: rosto de frente, completamente visível e centralizado;
2. Boa iluminação: gravar o vídeo durante o dia, próximo de uma janela aberta ou de uma lâmpada acesa, posicionando seu rosto a favor da luz, ou até mesmo fazer em área externa aproveitando a luz do sol;
3. Fundo branco: procurar parede clara e usar roupa que dê contraste (ex. roupa escura) para facilitar a focagem;
4. Sem filtros de edição;
5. Sem adereços (óculos escuros, bonés e outros que possam cobrir cabelos, pescoço e braços);
6. Tamanho máximo do arquivo: 100MB.

 

 

ANEXO IV – MODELO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSO

Interposição de recurso contra resultado da seleção de alunos para o Curso de Especialização Lato Sensu “Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil”.

 

RECURSO CONTRA RESULTADO RELATIVO AO EDITAL Nº 01/2020, realizado pela comissão de seleção do Curso de Especialização Lato Sensu “Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil”.

Eu, ............................................................................................, portador do documento de identificação oficial nº................., apresento recurso junto a Comissão de Seleção contra resultado do edital nº 01/2020

A decisão objeto de contestação é a respeito da etapa: ..................................................................

Os argumentos com os quais contesto a referida decisão são:

 

 

Para fundamentar essa contestação, apresento as seguintes informações: 

 

 

Juiz de Fora ,......de......................de 20__.

...................................................

Assinatura do(a) candidato(a).

O MODELO DE RECURSO PREENCHIDO PELO CANDIDATO E ENVIADO NO FORMULÁRIO DE RECURSO ESTÁ DISPONÍVEL PARA DOWNLOAD NO SITE ANEXO IV – MODELO
DE SOLICITAÇÃO DE RECURSO

LINK PARA POSTAGEM DO RECURSO: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK_HjpAEz0BpPQLFicmw7guUJNPd8DvbCgrn71OZuenGvvJA/viewform?usp=sf_link

Documento assinado eletronicamente por Jordan Henrique de Souza, Professor(a), em 17/09/2020, às 13:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Mar�ns Borges, Diretor (a), em 18/09/2020, às 17:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no Portal do SEI-U�f (www2.u�f.br/SEI) através do ícone Conferência de Documentos, informando o código verificador 0152769 e o código CRC
31EADFB0.

 

Rua José Lourenço Kelmer, s/n, - Bairro São Pedro - CEP 36036-900 - Juiz de Fora - MG

http://www.ufjf.br/gppdc/files/2019/01/Anexo-II-Pr%C3%A9-Projeto-Pesquisa.doc
http://www.ufjf.br/gppdc/files/2019/01/Anexo-IV-Modelo-de-Solicita%C3%A7%C3%A3o-de-Recurso.doc
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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