
 

  
 

EDITAL Nº 080/2019 de 05/09/2019  

 

 

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE 

VAGAS PARA O CURSO DE 

EXTENSÃO “MATEMÁTICA BÁSICA 

PARA ALUNOS DE PEDAGOGIA”.  

 

 

A Diretora Acadêmica, Renata Alves Batista Basso, no uso de suas atribuições legais, por 

intermédio da Coordenação de Pesquisa e Extensão das Faculdades Integradas de Ensino 

Superior de Linhares (Faceli), torna pública a abertura de vagas destinadas, em especial aos 

estudantes do curso de Pedagogia, e demais alunos dos cursos de Graduação da Faceli para 

o curso de extensão “Matemática Básica para Alunos de Pedagogia” a ser ministrado pela 

Prof.ª Esp. Kaira Pereira Vimercati, nos termos que se seguem. 

 

CAPÍTULO I – DAS INSCRIÇÕES  

 

Art. 1º - Os interessados em participar do Curso de Extensão “Matemática Básica para 

Alunos de Pedagogia” devem requerer sua inscrição no site da Faceli no período de 06/09 

a 11/09 de 2019.  

 

Art. 2º - São 60 (sessenta) vagas disponíveis, sendo 40 (quarenta) para alunos do curso de 

Pedagogia e as 20 (vinte) restantes para os demais alunos dos cursos de graduação da Faceli. 

 

Parágrafo único. Caso as 40 (quarenta) vagas destinadas especificamente para o curso de 

Pedagogia não sejam preenchidas, essas serão liberadas para os inscritos dos demais 

cursos. 

 

CAPÍTULO II – DA SELEÇÃO 

 

Art. 3º - A seleção será feita por ordem de inscrição. Todos os alunos inscritos, conforme 

art. 2º deste edital, até o número regimental de 60 (sessenta) serão admitidos no curso e o 

resultado será divulgado, em edital, no site da Faceli, no dia 13/09/2019. 

 

Parágrafo único. O aluno que não vier ao primeiro encontro será considerado desistente e 

automaticamente será convocado o inscrito subsequente, por telefone. 

 



 

  
 

 

CAPÍTULO III – DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

 

Art. 4º - O Curso de Extensão “Matemática Básica para Alunos de Pedagogia” será 

desenvolvido em 09 (nove) encontros, às segundas-feiras, nos dias 16/09, 23/09, 30/09; 

07/10,  21/10, 04/11, 11/11, 18/11, 25/11/2019, das 17:00 às 18:50, na sala 16 da Faculdade 

de Ensino Superior de Linhares (Faceli). 

 

CAPÍTULO IV – DA CERTIFICAÇÃO 

 

Art. 5º - Os alunos do curso de Pedagogia da Faceli, participantes deste curso de extensão, 

receberão certificado com o total de 20 (vinte) horas. O número de horas atestado no 

certificado dependerá da frequência nos encontros determinados. 

 

CAPÍTULO V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 6º - Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Acadêmica, ouvida a Coordenação 

de Pesquisa e Extensão 

 

 

Linhares, ES, 05 de setembro de 2019. 

 

 

 

Original assinado 

RENATA ALVES BATISTA BASSO  

Diretora Acadêmica da Faceli 

 

 

Original assinado 

Prof.ª Me. ZILDA MARIA FANTIN MOREIRA 

Coordenadora de Pesquisa e Extensão 

 

 

 


