Retificação 27 de Julho de 2020
Edital Nº 01/2020
Pós-Graduação EAD em Computação Aplicada à Educação e
Tecnologias Educacionais
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação
Universidade de São Paulo
Curso realizado por meio do Convênio com a FIPAI
(Fundação Para o Incremento da Pesquisa e do Aperfeiçoamento Industrial)

No Edital Nº 01/2020 de abertura de inscrições ao Processo Seletivo para ingresso no Curso
Pós-Graduação EAD em Computação Aplicada à Educação e Tecnologias Educacionais no ano de
2020:
-

No item 3.3, onde se lê: “Para se inscrever no processo seletivo, o candidato deverá: (a)
preencher o Formulário de Inscrição disponibilizado no link referido no item 1.6 deste edital;
e (b) pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) por meio de
depósito em conta, transferência bancária ou boleto; e (c) enviar o comprovante de
pagamento para os endereços disponíveis no item 1.8 e 1.9 deste edital”; leia-se “Para se
inscrever no processo seletivo, o candidato deverá: (a) preencher o Formulário de Inscrição
disponibilizado no link referido no item 1.6 deste edital; e (b) enviar uma Cópia do RG ou
RNE (Não pode ser CNH); e Cópia do CPF; e Comprovante de Residência; e Diploma de
Graduação ou Comprovante de Conclusão de Curso; e Histórico Escolar para o endereço
disponível no item 1.8 deste edital; e (c) pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 180,00
(cento e oitenta reais) por meio de depósito em conta, transferência bancária ou boleto; e
(d) enviar o comprovante de pagamento para os endereços disponíveis no item 1.8 e 1.9
deste edital; (e) o tratamento/armazenamento de dados utilizará a tecnologia GSUITE da
Google nos termos de cooperação U
 SP-Google.

-

No item 6.3 c, onde se lê: “Os seguintes documentos serão solicitados”; leia-se: “Os
documentos listados abaixo deverão ser enviados para o endereço disponível no item 1.8.”

