
         

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX 

EDITAL 2020 

 

EDITAL DE SELEÇÃO  

CURSO MEDIAÇÃO ESCOLAR E COMUNITÁRIA 

UFF/RO 
 

A Coordenação do Curso de Mediação Escolar e Comunitária da UFF           

em Rio das Ostras-RJ, faz saber das inscrições e dá outras providências para a              

seleção de candidatos ao Curso de Mediação Escolar e Comunitária no ano de             

2020. 

O processo seletivo e o curso são gratuitos. O curso será realizado na             

modalidade ensino a distância e terá início em 2 de março e término previsto              

para o dia 15 de junho e terá carga horária de 120 horas. 

Serão oferecidas 100 (cem) vagas, com distribuição em turma única. As           

aulas virtuais serão organizadas em 06 (seis) módulos e os cursistas que            

obtiverem a média final igual ou superior a 7.0 e frequência suficiente (igual ou              

superior a 75%) receberão o certificado de conclusão de curso de           

aperfeiçoamento emitido pela PROEX (Pró Reitoria de Extensão) da         

Universidade Federal Fluminense correspondente a 120 horas. 

1. Das inscrições 
As inscrições serão realizadas exclusivamente através do link:        

https://forms.gle/Cra7m9yzKa6wY4Ac7 . 

https://forms.gle/Cra7m9yzKa6wY4Ac7


Todas e quaisquer informações e alterações relativas ao processo         

seletivo de que trata este edital, serão respondidas por e-mail:          

mediacaocomunitariaproex@gmail.com 

É de inteira responsabilidade do candidato fazer a leitura deste Edital.  

1.1. São pré-requisitos, cumulativamente: 

● Ter um e-mail pessoal ativo no gmail (Google). 

● Ler e conhecer o edital. 

● Ter domínio de navegação na internet. 

● Ser profissional que atue na rede pública de ensino (educação infantil,           

ensino fundamental, ou ensino médio). 

1.2. Das etapas do processo de inscrição 

O processo de inscrição e seleção é realizado exclusivamente pela          

internet através do link: https://forms.gle/Cra7m9yzKa6wY4Ac7 

Somente poderão responder ao formulário de inscrição quem tiver uma          

conta ativa de e-mail no Google (GMAIL). 

O período de inscrição será de 27 de janeiro de 2020 (27/01/2020) a 20              

de fevereiro de 2020 (20/02/20) 

1.3. Procedimentos para a Inscrição 

Ao acessar o link acima o candidato deverá ler este edital e, em seguida,              

preencher o Formulário de Inscrição. 

Ao final do preenchimento será automaticamente gerada uma        

mensagem na tela confirmando a inscrição. 

2. Da Seleção 

2.1. Do resultado  

 A divulgação do resultado do processo seletivo ocorrerá no dia 21 de            

fevereiro de 2020 (21/02/2020). Os candidatos aprovados serão comunicados         

de sua classificação através de email. 

Não nos responsabilizamos por caixas de correio cheias nem por          

mensagens bloqueadas por filtros antispam.  



2.2. Da matrícula 

Após a divulgação do resultado o participante deverá realizar a          

matrícula.  

A matrícula será online e será realizada quando o aluno fizer a inscrição             

na plataforma Moodle (link será enviado via email) entre os dias 21 de fevereiro              

de 2020 (21/02/2020) até 25 de fevereiro de 2020 (25/02/2020). 

O participante que não realizar a matrícula dentro do período          

determinado será considerado desistente. 

APÊNDICE 1: CRONOGRAMA 
Data Descrição 

27/01/2020 até 20/02/2020 Período de inscrição online. 

21/02/2020 Envio de e-mail aos selecionados 

21/02/2020 até 25/02/2020 Período de cadastro na plataforma Moodle 

01/03/2020 Início das aulas 

 

Sandra Maria do Amaral Chaves 

Coordenadora 

Rio das Ostras, RJ 


