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Processo seletivo para pós-graduação lato senso:
Curso de Especialização em Inovação Social em Economia Solidária

A Diretoria do Centro de Ciências Sociais Aplicadas torna pública a retificação dos itens abaixo
listados do Edital Nº 006/2016/CCSA/UFCA, permanecendo inalterados os demais itens e subitens
do referido edital:

Ítem 2.2.
Onde se lê:
2.2. “Para preenchimento das vagas em regime de extensão não será exigido do candidato
graduação universitária e será adotado processo seletivo diferenciado e simplificado em uma
única etapa, com a apresentação da documentação pessoal (RG e CPF) e carta de intenção falando
sobre a proposta de atuação junto ao curso. Cada pessoa que se inscrever em módulo de
extensão poderá participar somente em um único módulo durante o curso de especialização.”
Leia-se:
2.2. “Para preenchimento das vagas em regime de extensão não será exigido do candidato
graduação universitária e será adotado processo seletivo diferenciado e simplificado em uma
única etapa, com a apresentação da documentação pessoal (RG e CPF) e Projeto de Atuação. Cada
pessoa que se inscrever em módulo de extensão poderá participar somente em um único
módulo durante o Curso de Especialização.”

Ítem 3.2, letra g)
Onde se lê:
g) "Carta de Intenção falando sobre a proposta de atuação no curso"
Leia-se
g) "Projeto de Atuação"

Ítem 4.1.2.
Onde se lê:
4.1.2. “Projeto de atuação – de caráter eliminatório: o candidato deverá elaborar um Projeto de
atuação, em que o seu desenvolvimento poderá ocorrer em instituições que atuem com práticas
solidárias (Economia solidária e inovação social), podendo ser instituições públicas, associações,
cooperativas, Fóruns, entre outros.”
Leia-se:
4.1.2. “Projeto de atuação – de caráter eliminatório: o candidato deverá elaborar um Projeto de
atuação, em que o seu desenvolvimento poderá ocorrer em instituições que atuem com práticas
solidárias (Economia solidária e inovação social), podendo ser instituições públicas, associações,
cooperativas, Fóruns, entre outros. O Projeto de Atuação deve ter, no máximo, 05 (cinco) páginas
e, pelo menos, os seguintes itens:
I. Justificativa
II. Objetivo
III. Metodologia
IV. Referências”
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