
MINISTÉ RIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

EDITAL Nº 033, de 03 de junho de 2002
INSCRIÇÃO AO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM AGENTE DE INOVAÇÃO TECNOLÓ GICA

O Diretor do Departamento de Registro e Controle Acadê mico - DERCA torna pú blico que, até o dia
13 de junho de 2002, estarão abertas as inscrições à seleção para o Curso de Pó s-Graduação em Agente de
Inovação  Tecnoló gica, em nível de Especialização, conforme descrito a  seguir:

1 - NÚMERO DE VAGAS: 40 (quarenta) e mais 04 (quatro) destinadas a servidores da UFSM.
2 -  CLIENTELA: profissionais com diploma de graduação que atuem como autônomo ou possuam

vínculo de trabalho com a indú stria ou comércio ou prestação de serviços.
3 - DOCUMENTAÇÃO
3.1 - có pia do diploma de graduação;
3.2 - có pia do histó rico escolar;
3.3 - "Curriculum Vitae";
3.4 - có pia da Cédula de Identidade, do Título Eleitoral e do Comprovante de quitação com o Serviço

Militar.
3.5 - comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 30, 00 (trinta reais), recolhida no

Banco do Brasil, Agê ncia 3602.1, c/c 170500-8, có digo 153164152384141.
3.6 - a responsabilidade pela entrega da documentação é exclusivamente do candidato.
3.7 - a documentação deverá ser acondicionada em pasta ou envelope.
4 - CRITERIOS DE SELEÇÃO
4.1 - análise do Curriculum Vitae;
4.2 - entrevista, se for necessária.
5 - CARACTERÍSTICAS DO CURSO
5.1 - CARGA-HORÁRIA: 420 (quatrocentos e vinte) horas-aula. Ministrado às sextas-feiras (manhã,

tarde e noite) e aos sábados (manhã e tarde).
5.2 - Curso de natureza temporária.
6 - MATRÍCULA: será realizado no período de 17 a 21 de junho de 2002, no Departamento de

Engenharia de Produção e Sistemas no horário da 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas.
6.1 - VALOR DO CUSTO: 06 (seis) parcelas de R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais). A primeira

paga no ato da matrícula e as demais até o quinto dia ú til de cada mê s subsequente.
7 - LOCAL E HORÁRIO DE INSCRIÇÃO: no Departamento de Engenharia de Produção e

Sistemas/CT, no horário das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas.
                                                                                                  Cezar Flores

                                                                                                                   Diretor


