
 

EDITAL DE PÓS-GRADUAÇÃO 001/2019 

SELEÇÃO PARA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO-SENSU 

ESPECIALIZAÇÃO EM TECNOLOGIA CERVEJEIRA 

 

 

O Coordenador do Curso ESPECIALIZAÇÃO EM TECNOLOGIA CERVEJEIRA faz saber que 

estão reabertas as inscrições aos interessados para o concurso de preenchimento de 

vagas conforme o disposto nos itens e subitens a seguir. 

 

1. DAS NORMAS GERAIS 

 

1.1 O processo seletivo de que trata este Edital tem por finalidade selecionar e os 

candidatos para ingresso no curso de ESPECIALIZAÇÃO EM TECNOLOGIA CERVEJEIRA. 

1.2 O curso se encontra com uma turma em andamento. 

1.3 Podem concorrer candidatos brasileiros natos ou naturalizados e candidatos 

estrangeiros com visto permanente ou visto temporário de estudante obtido perante o 

Consulado do Brasil em seu País. 

1.4 O candidato deverá possuir nível de escolaridade superior comprovado através 

de certificado de conclusão de curso expedido pela instituição de ensino devidamente 

regular. 

1.5 O edital dispõe de vagas é de 25 vagas autofinanciáveis. 

1.6 O curso tem carga horária de 660 horas. 

1.7 O curso será ministrado nas quintas e sextas feiras em período noturno e aos 

sábados em período integral. 

1.8 Valor do investimento (autofinanciáveis) é de 18 parcelas de R$ 750,0 



1.9 O curso será executado entre o período de 10/01/2019 a 31/07/2020 sendo 

que as disciplinas já ministradas serão reofertadas. 

 

2 DAS INSCRIÇÕES  

 

2.1 Local: Universidade Federal do Pará - Rua Augusto Corrêa, 01, prédio anexo ao 

laboratório de Engenharia Química, Setor Profissional. 

2.2 Horário: DAS 14:00 ÀS 18:00 HORAS 

2.3 Período: 15/05/2019 A 15/06/2019 

2.4 Documentos 

 Ficha de inscrição preenchida com letra de forma 

 (uma) foto 3X4 

 Cópia do diploma de graduação (registrado ou, na hipótese, revalidado) ou 

certidão original de conclusão de curso de graduação, com as datas de conclusão e 

colação de grau. 

 Cópia do RG (evitar CNH, pois não consta a naturalidade). 

 Cópia do CPF (para brasileiros ou estrangeiros com visto de permanência no 

país). 

 Cópia do curriculum vitae. 

Será cobrado taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 (cem reais) este valor deverá arrecadado 

através de GRU emitido no sitio eletrônico http://www.portalfadesp.org.br/ na aba Cursos -  
Cursos de Pós-Graduação. 

 

3. DAS VAGAS 

 

3.1 Serão aceitas as inscrições até o limite de 25 vagas podendo formar cadastro 

reserva de até 10 candidatos para o caso de desistência. 

 

4. MATRÍCULA 

 

http://www.portalfadesp.org.br/
http://cursos.fadesp.org.br/


4.1 Serão chamados para matrícula os candidatos com a inscrição homologada até 

o limite de 25 vagas. 

4.2 Em caso de empate na classificação, obedecer-se-á, pela ordem, aos seguintes 

critérios de desempate:  

       Aquele que tiver a idade mais avançada 

       Número de publicações em revistas indexadas 

      Experiência comprovada na área                                            

4.3 Data: 17/06/2019 a 19/06/2019 

4.4 Local: Universidade Federal do Pará - Rua Augusto Corrêa, 01, prédio anexo ao 

laboratório de Engenharia Química, Setor Profissional, Setor Profissional. 

 

5. Aula Inaugural dia 20/06/2019 

 

6. APLICAÇÃO DE RECURSOS 

Requerimento manuscrito do candidato ou proponente, contendo justificativa e as motivações 

para o recurso. 

 

       Belém, 15 de maio de 2019.    

 

___________________________________     
EMANUEL NEGRÃO MACEDO 

Coordenador do Curso de ESPECIALIZAÇÃO EM TECNOLOGIA 
CERVEJEIRA  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO ÚNICO  

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome: 
  

Identidade: 
  

Org. Exp: Emitida em: 

  
UF:  
 

 CPF:  

Formação (graduação): 

Profissão/ Atividade Atual: 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: 

Rua / Av.: 
  

Bairro: 
Cidade: 
 

UF:  
 
CEP: 
 

CONTATOS 
 

Celular: 

 

Residencial: E-mail: 
 

ENDEREÇO COMERCIAL: 

Empresa: 
  

Rua/Av.: 
  

Bairro: 
  

 

Cidade: 

  

 
UF: 
  
  

CEP: 
 

Tel. Comercial: 
Celular: 

  
E-mail: 
  

 

       Belém, ______ , ______,2019   

        

                         ______________________________________ 

          


