
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do ABC 

Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas 

 
Orientações para o Envio de Anexos 

Prezado(a)  Candidato(a),  

Fique atento/a para instruções de 1 a 6, sobre o envio dos documentos, referentes à inscrição no processo 

de seleção do Curso de Especialização em Ensino de Ciências – Séries Finais do Ensino Fundamental II – 6º ao 

9º ano  - CIÊNCIAS É DEZ. 

1) Confira antes  

a. O item 08 – “Das Inscrições “ 

b. O quadro do Item 09.1 – Dos Critérios de Classificação 

2) Preencha corretamente o Anexo I – (observe se está usando a versão corrigida – no campo curso de 

acolhimento – 2 pontos para concluído, e 1 ponto para em andamento) caso não esteja inscrito no 

curso indique 0 (zero). 

3) Envie os documentos para o e-mail:  projetos.uab@ufabc.edu.br com cópia para a coordenação do 

curso em  c10.ufabc@gmail.com  e, também, para o Polo que vc escolheu para polo de apoio 

presencial. 

a. IMPORTANTE: ASSUNTO DO E-MAIL: (C10 + NOME DO POLO + NOME DO CANDIDATO) 

Polo e-mail Contato. 

Bragança Paulista uabpolobraganca@hotmail.com  Niceia e Sandra 

Campinas uabcampinas@gmail.com  Karina 

Diadema drikaneda@gmail.com  Adriana 

Guarulhos polouabguarulhos@gmail.com  Ivonete ou Giseli 

Peruíbe uabpoloperuibe@gmail.com  Beth 

São José dos Campos polo.uab@sjc.sp.gov.br  Eliane 

SP – Vila das Belezas smeuniceucasablanca@sme.prefeitura.sp.gov.br  Mariuza e Daniel 

 

4) Considere o cronograma do edital para o prazo final para envio dos documento: 13/08/2020. 

5) Por questões de garantia de direito, grave o registro da tela de envio dos documentos.  

6) Após o envio dos documentos, em até 24h, você receberá o aviso de recebimento do seu e-mail, e 

caberá ao candidato apenas seguir as divulgações dos resultados no site indicado no edital. 

Desde já, agradecemos por sua inscrição, e desejamos boa sorte.  

Atenciosamente,  

Profa. Dra. Mirian Pacheco Silva Albrecht 

Coordenadora do curso de Especialização em Ensino de Ciências – CIÊNCIAS É DEZ. 
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