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A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI, por intermédio da Comissão Geral do              
EDITAL NEAD/PROP/UESPI/UAB Nº 001/2016 do Núcleo de Educação a Distância - NEAD, no             
uso de suas atribuições legais, torna pública CONVOCAÇÃO de candidatos CLASSIFICADOS na            
SELEÇÃO DE ALUNOS PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO E EDUCAÇÃO            
AMBIENTAL, na modalidade a distância, para realizar a MATRÍCULA no Polo de Apoio             
Presencial de Simões da Universidade Aberta do Brasil –UAB nos dias 01 a 05 de setembro de                 
2017, com a seguinte documentação: 
 

(ORIGINAIS E CÓPIAS – sem necessidade de autenticação em cartório) 
a) do Diploma e do Histórico de graduação; 
b) da Cédula de Identidade (RG); 
c) do CPF (Cadastro de Pessoa Física) ou Comprovante de Situação Cadastral no CPF com               
código de controle do comprovante obtida na página eletrônica no site da Receita Federal; 
d) do Título de Eleitor; 
e) da Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site do Tribunal Superior Eleitoral; 
f)  do comprovante de quitação com o Serviço Militar (para homens); 

 
Especialização em Gestão e Educação Ambiental  

 

Simões  
 

CANDIDATOS - COMUNIDADE  
Ordem Inscrição Nome Identidade Pontos 
044 20648 JURCISLANIA NATIVIDADE DE MORAIS 3.000.975 8 , 51 
045 17764 FRANCISCO CAVALCANTI FERREIRA 1.915.291 8 , 45 
 

 
Teresina, 31 de agosto de 2017 
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