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UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E À 

EDITAL DE SELEÇÃO DE CURSISTAS CEAD/UFOP Nº19/2014 
 

 
Dispõe sobre o procedimento de seleção de 
candidatos para o Curso de Especialização em 
Educação Ambiental com ênfase em Espaços 
Educadores Sustentáveis (Pós-Graduação lato 
sensu), oferecido pelo Centro de Educação 
Aberta e a Distância da Universidade Federal 
de Ouro Preto (CEAD/UFOP), dentro das ações 
da Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão 
(SECADI/MEC). 

 
O Diretor do Centro de Educação Aberta e a Distância da Universidade Federal de 
Ouro Preto (CEAD/UFOP), no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto 
nas Resoluções CEPE n.º 2.687/2005,  n.º  2769/2005,  n.º  3202/2010  e  n.º 3936/2010, e o  
estabelecido  no  Estatuto  e  no Regimento Geral desta instituição, bem como o 
Decreto n.° 5800 de 08 de junho de 2006 e a Resolução CD/FNDE n.° 26 de 05 de junho 
de 2010, torna públicas, para conhecimento dos  interessados,  as  normas  da seleção 
de candidatos para ingresso no Curso de Especialização em Educação Ambiental 
com ênfase em Espaços Educadores Sustentáveis, a  ser ofertado,  na  modalidade à 
distância, no âmbito da Universidade  Aberta  do  Brasil (UAB), dentro das ações da 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), 
do Ministério da Educação (MEC), em parceria com o Fundo  Nacional  do  
Desenvolvimento da  Educação (FNDE), os Estados e Municípios de abrangência do 
curso. 
 

1 - Do Curso de Especialização em Educação Ambiental com ênfase em Espaços 
Educadores Sustentáveis 
 
O Curso de Especialização em Educação Ambiental com ênfase em Espaços 
Educadores Sustentáveis está voltado para a formação continuada e pós-graduada 
sobretudo de professores (as), gestores (as), técnicos(as) e outros profissionais da 
educação básica que atuam em escolas públicas, além da comunidade, 
disponibilizando um conjunto de elementos teórico-práticos que viabilizam uma 
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formação em educação ambiental com qualidade para a promoção de espaços 
educadores sustentáveis.  

A proposta de oferta deste Curso pelo Centro de Educação Aberta e a Distância da 
Universidade Federal de Ouro Preto (CEAD/UFOP), em parceria com o departamento 
de Engenharia de Produção, Administração e Economia – DEPRO - a Agenda 21 e 
Núcleo de Estudos do Futuro, está alicerçada nas experiências consolidadas desta 
Instituição tanto no que se refere à modalidade à distância, quanto no concernente à 
temática da Educação Ambiental. 

Financiado com recursos do Ministério da Educação, o curso será realizado na 
modalidade Semipresencial, utilizando a internet, através da plataforma moodle, 
como meio de comunicação e integração entre os participantes e os professores, 
bem como meio de acesso ao material de apoio, desenvolvido por uma equipe de 
especialistas. 

O curso, que integra o Plano de Desenvolvimento da Educação, será desenvolvido 
numa estrutura descentralizada, sob a responsabilidade da Universidade Federal de 
Ouro Preto, com orientação da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 
Diversidade e Inclusão (CEGEA- SECADI/MEC) e a colaboração do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE), tendo como parceiros em: 

I. ESFERA NACIONAL: Ministério da Educação (MEC/CEGEA) / Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI); 

II. ESFERA ESTADUAL: Secretarias de Educação dos estados abrangidos pelo 
curso. 

III.  ESFERA MUNICIPAL: Secretarias Municipais de Educação. Secretarias 
Municipais de Meio Ambiente. Polos UAB e outras unidades afins; 

IV. Redes de Educação Ambiental e pela sustentabilidade; 

V. Instituições internacionais parceiras da Universidade Federal de Ouro 
Preto (UFOP). 

 
Trata-se de um curso que aborda de forma polissêmica questões essenciais para o 
desenvolvimento da educação ambiental em contextos escolares, em espaços 
educativos na cidade e na comunidade, como a inter e a transdiciplinaridade, o 
projeto político-pedagógico, a formação de redes, movimentos de juventude, 
identidade e territorialidade, e outros aspectos relacionados à gestão ambiental na 



                                                                                                                     
 
 

 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO, S/Nº - MORRO DO CRUZEIRO – CEP: 35400-000 – OURO PRETO – MG- 

BRASIL 
Home page: http://www.cead.ufop.br - E-mail: cead@ufop.br - Fone: 0xx (31) 3559-1355 - Fax: 0xx (31) 

3559-1454 
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E À 

escola e na comunidade, considerando as mudanças ambientais globais e a 
necessidade de organização de espaços educadores sustentáveis. É desenvolvido 
com abordagem fenomenológica e inclui, como referência, as premissas da 
sustentabilidade, entre elas a territorialidade.  

Contando com 3 (três) encontros presenciais e integralizando 420 (quatrocentas e 
vinte) horas/aula, o curso está estruturado em 8 (oito) módulos vinculados entre si, a 
saber: 

Módulo I - Educação a distância e ambiente virtual de aprendizagem – 30h. 
Módulo II – Educação Ambiental, Sujeitos e Identidades - 45h. 
Módulo III – Panorama da Educação Ambiental no Brasil – 60h. 
Módulo IV – Temas Geradores: Mudanças Ambientais Globais, Catástrofes Desastres e 
Riscos – 60h. 
Módulo V – Instrumentação para a educação ambiental e a prática interdisciplinar – 
60h. 
Módulo VI – Escolas Sustentáveis – 60h. 
Módulo VII – Projetos de pesquisa/intervenção e seminários temáticos – 60h. 
Módulo VIII – Relatório de pesquisa/artigo científico/TCC – 45h. 
 

1.1 - Objetivos 

1.1.1 – Objetivo Geral 

Propiciar formação continuada teórico-prática para professores(as) da educação 
básica, técnicos(as), gestores(as), líderes comunitários, no âmbito da pós-graduação 
lato sensu em Educação Ambiental, com ênfase na organização de espaços 
educadores sustentáveis, constituindo um grupo de educadores motivados para a 
pesquisa e para a prática principalmente em suas localidades, bem como 
capacitados para a produção de materiais e publicações em Educação Ambiental. 

1.1.2 – Objetivos Específicos 

.  Ampliar o acesso à formação continuada para profissionais da educação básica, 
contribuindo com uma educação contextualizada com a realidade socioambiental; 

 . Contribuir para o aprimoramento da atuação de professores (as), técnicos(as) e 
gestores(as) nos sistemas públicos de ensino; 
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 . Ampliar, por intermédio da EAD, o acesso às tecnologias educacionais; 

. Formar educadores na identificação de demandas, planejamentos e execução de 
projetos de educação ambiental, articulando e potencializando as oportunidades 
apresentadas por programas nacionais do sistema público de ensino, visando à 
sustentabilidade socioambiental; 

. Capacitar  para a implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação 
Ambiental (DCNEA); 

. Capacitar para a organização de Observatório Socioambiental do Clima, com 
ênfase nas águas; 

. Articular a transformação das escolas em espaços educadores sustentáveis. 
 
2 - Dos Encontros Presenciais 

2.1 - Serão realizadas, nos polos de abrangência, 4 (quatro) atividades presenciais de 
caráter obrigatório, com duração de 16h/2 dias, devendo o candidato ter 
disponibilidade para comparecer às atividades de formação, assumindo os custos 
decorrentes de sua permanência e deslocamento. As referidas atividades poderão ser 
realizadas por webconferência em Ouro Preto, no Campus da Universidade Federal 
de Ouro Preto.  

 

3 - Das Vagas 

3.1 - Serão disponibilizadas 470 (quatrocentas e setenta) vagas, distribuídas entre 
municípios dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Acre, Alagoas 
Amapá e Pará, conforme especificado abaixo: 

CURSO POLO DE 
APOIO 

PRESENCIAL 

MUNICÍPIOS VAGAS 

Barretos / SP Barretos 25 
Bragança / 

PA 
Bragança 
Augusto 
Corrêa 

Terra Alta 

45 
 

Brasiléia / 
AC 

Brasiléia 25 
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4 - Do Público Alvo 

Prioritariamente, professores(as) da educação básica, técnicos(as), gestores(as) e 
líderes comunitários, sobretudo aqueles que foram aprovados no cursos de Extensão 
ou Aperfeiçoamento do Processo Formativo em Educação Ambiental: Escolas 

Cametá / 
PA 

Cametá 25 

Coromandel 
/ MG 

Coromandel 25 

Cruzeiro do 
Sul / AC 

Cruzeiro do 
sul 

25 

Dias D’Ávila 
/ BA 

Dias D’Ávila 25 

Esplanada / 
BA 

Esplanada 25 

Feijó / AC Feijó 25 
Igarapé-Miri 

/ PA 
Igarapé-Miri 25 

Lagamar / 
MG 

Lagamar 25 

Oiapoque / 
AP 

Oiapoque 
Macapá 
Santana 

25 

Ouro Preto / 
MG 

Ouro Preto 
Ouro Branco 

25 

Rio Branco / 
AC 

Rio Branco 
 

25 

Sena 
Madureira / 

AC 

Sena 
Madureira 

25 

Vitória / ES Vitória 25 
Uberlândia / 

MG 
Uberlândia 25 

União dos 
Palmares / 

AL 

União dos 
Palmares 

25 

TOTAL 470 
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Sustentáveis e COM-VIDA, sendo um curso aberto, entretanto, a qualquer pessoa 
que possua graduação plena. 

 
5 - Dos Requisitos Obrigatórios para participação no curso 

a) Ter concluído curso de graduação plena; 

b) Estar envolvido ou desejar se envolver na organização de espaços educadores 
sustentáveis, em escolas ou comunidades, se comprometendo a compartilhar o 
curso com o coletivo em que desenvolverá sua atuação; 

c) Ter disponibilidade para dedicar-se ao curso durante 18 meses, incluindo os 
encontros presenciais previstos aos sábados e/ou domingos, quando houver. Além 
disso, ter disponibilidade de horário para realizar os estudos e participar de diálogos 
pela internet propostas ao longo do curso, sendo previstas, em média, 10 (dez) 
horas de dedicação às atividades, por semana, sendo 4 (quatro) horas semanais de 
navegação online, durante o prazo de oferta do curso; 

d) Ter acesso à internet e estar apto a utilizar os equipamentos de informática exigidos 
para a realização do curso. 

 
6 - Das Inscrições 

6.1 – O(a) candidato(a) deverá se inscrever na seleção para o Curso de 
Especialização através de: 

a) Preenchimento de Ficha de Inscrição disponível na página do CEAD-UFOP, no link: 
http://www.cead.ufop.br/index.php/pos-graduacao/escolas-sustentaveis, no 
período de 14 julho a 16 de agosto de 2014. O(a) candidato(as) pode se inscrever 
em apenas um Polo de Apoio Presencial. Caso ocorra mais de uma inscrição, elas 
perderão a validade; 

b) Envio pelos Correios, via Sedex, com AR (Aviso de Recebimento), ou entrega no 
Polo UAB para o qual se inscreveu (vide relação de endereços no ANEXO II deste 
edital), da ficha de inscrição devidamente preenchida e impressa, acrescida de 
documentação completa, conforme item 5.2. A postagem da documentação ou 
sua entrega no Polo devem ser efetuadas até 16 de agosto de 2014; 
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c) Não serão aceitas inscrições via fax, correio eletrônico ou qualquer outro meio não 
previsto neste Edital;  

d) Serão indeferidas as inscrições cuja postagem da documentação seja posterior ao 
dia 16 de agosto de 2014; 

 
6.2 – Documentação exigida 
 
a) Ficha de Inscrição corretamente preenchida e assinada;  

b) Diploma de Graduação ou Atestado de Conclusão de Curso Superior, expedido 
por estabelecimento oficial ou oficialmente reconhecido (fotocópia 
autenticada);  

c) Certificado de conclusão de Curso de Extensão ou Curso de Aperfeiçoamento do 
Processo Formativo em Educação Ambiental: Escolas Sustentáveis e COM-VIDA, 
caso haja (fotocópia autenticada); 

d) Curriculum Vitae; 

e) Carta de Intenções, referente à vida profissional e ao interesse do candidato pelo 
curso (no máximo uma lauda, com fonte Times New Roman, tamanho 12, 
espaçamento entre linhas 1,5, em papel A4 – vide modelo no ANEXO I deste edital); 

g) Cédula de Identidade ou outro documento público com foto que, por lei, possui a 
qualidade de identificação civil (fotocópia); 

h) CPF (fotocópia); 

i) Carta com aprovação de participação da escola ou da instituição onde atua, caso 
seja pertinente. 

6.3 - Só serão deferidos os pedidos de inscrição que atendam às exigências deste 
edital. 

 
7 - Da Seleção 

7.1 - A seleção dos candidatos será feita por uma comissão composta por três 
professores convidados pela Coordenação do Curso de Especialização em Educação 
Ambiental com ênfase em Espaços Educadores Sustentáveis, através dos seguintes 
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itens, todos classificatórios e com igual peso e notas variando na escala de 0 a 100 
pontos: 

a) Análise da Carta de Intenções: será avaliada a qualidade dos argumentos 
apresentados e a pertinência em relação à escolha do curso (70 pontos) e a 
utilização correta da língua portuguesa (30 pontos); 

b) Análise do Curriculum Vitae: será avaliada a experiência em atividades 
relacionadas à educação ambiental e afins (70 pontos) e o envolvimento atual 
com alguma prática coletiva em ambiente escolar e/ou comunitário (30 pontos).  

c) Candidato (a) portador(a) de certificado de conclusão de curso do Processo 
Formativo em Educação Ambiental - Escolas Sustentáveis e COM-VIDA: para o(a) 
candidato(a) portador de certificado de conclusão de Curso de Extensão (50 
pontos) e para o candidato portador de certificado de conclusão de Curso de 
Aperfeiçoamento (50 pontos). 

7.2 - Em caso de um ou mais candidatos(as) terminarem empatados(as), serão os 
seguintes, pela ordem, os critérios de desempate: 

1. Maior nota na exposição de argumentos na Carta de Intenções; 
2. Maior nota no Curriculum Vitae. 

 
8 - Da Nota Classificatória e do Resultado 

Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem a nota média mínima de 
70 (setenta) sobre um total de 100 (cem) pontos, no limite das vagas existentes, 
convocados na ordem decrescente das notas obtidas. O resultado da seleção será 
divulgado a partir do dia 18 de agosto de 2014, no site do CEAD-UFOP, no link:  
http://www.cead.ufop.br/index.php/pos-graduacao/escolas-sustentaveis. 
 
 
9 - Da Matrícula 
 
9.1 - A matrícula deve ser realizada nos respectivos Polos de Apoio Presencial aos quais 
o curso está vinculado. O(a) candidato(a) deve enviar pelos Correios, via Sedex, com 
AR (Aviso de Recebimento), ou entregar no Polo UAB para o qual se inscreveu (vide 
relação de endereços no ANEXO II), a documentação exigida conforme o item 9.4, 
durante seus horários de funcionamento, no período de 20 a 25 de agosto de 2014. 
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9.2 - Perde o direito à matrícula o(a) candidato(a) que não apresentar, no tempo 
devido, todos os documentos exigidos. 

9.3 - Caso o número de vagas disponibilizadas não seja preenchido pela primeira 
chamada, serão realizadas chamadas subsequentes, tantas quantas forem 
necessárias para preenchimento do número total de vagas. 

9.4 - Para a realização da matrícula, devem ser entregues, a fim de serem anexados 
aos documentos previamente entregues no ato de inscrição do processo de seleção: 

a) Carteira de identidade ou outro documento público que, por lei, possua a 
qualidade de identificação civil (fotocópia autenticada em cartório); 

b) CPF (fotocópia autenticada em cartório); 

c) Comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral; 

d) Comprovante de quitação com o Serviço Militar, para o sexo masculino; 

e) Comprovante de residência; 

f) Uma foto 3x4 recente; 

9.5 - A matrícula dos(as) candidatos(as) será efetivada pela Secretaria Acadêmica do 
CEAD, de acordo com o regimento da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 

 
10 - Dos Recursos 

O prazo máximo para recurso será de 2  (dois) dias a partir da divulgação dos 
resultados. Informações complementares poderão ser obtidas através do e-mail: 
secretaria.escv2014@gmail.com. 

 
11. Do Valor das Taxas 

O curso é isento de taxas de inscrição, matrícula e mensalidade. 

 

12. Do Início das Aulas 

Data prevista para o início do Curso: 01 de setembro de 2014.  
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13. Da Certificação 

O certificado de conclusão do curso será expedido pela Universidade Federal de Ouro 
Preto (UFOP), sendo considerado apto a receber o título de Especialista em Educação 
Ambiental com ênfase em Espaços Educadores Sustentáveis o aluno que for aprovado 
em todas as disciplinas do curso, inclusive em seu trabalho de conclusão – TCC, e 
ainda tiver 75% de frequência por disciplina. 

 

14. Das Disposições Finais 

14.1 - Os casos omissos, não previstos nesse edital, serão definidos pela coordenação 
do curso e disponibilizados na página do curso na internet 
(http://www.cead.ufop.br/index.php/pos-graduacao/escolas-sustentaveis).  

14.2 - Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, os editais complementares 
ou avisos oficiais que vierem a ser publicados pelo CEAD para o Curso de 
Especialização em Educação Ambiental com ênfase em Espaços Educadores 
Sustentáveis; 

14.3 - A inscrição do(a) candidato(a) implica na aceitação das normas e condições 
fixadas neste edital; 

14.4 - Outras informações poderão ser obtidas na página do curso na internet e junto 
à Coordenação do Curso, pelo email secretaria.escv2014@gmail.com. Não serão 
fornecidas informações por telefone. 

 
Ouro Preto, 10 de julho de 2014. 

 
 

Prof. Jaime Antônio Sardi 
Diretor do Centro de Educação Aberta e a Distância da UFOP 

 
 
 

Profª. Dulce Maria Pereira 
Coordenadora do Curso de Especialização em Educação Ambiental 

com ênfase em Espaços Educadores Sustentáveis 
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ANEXO I  

CARTA DE INTENÇÕES 

A Carta de Intenções deve ter, em média, uma lauda, na qual o(a) candidato(a) a 
cursista deve manifestar suas intenções e expectativas em relação ao curso. 

Além disso, deve abordar seu nível de conhecimento em informática e disponibilidade 
de acesso à internet (comercial, residencial, outros). Os conhecimentos em 
informática não são classificatórios, servem apenas como suporte de aprendizagem e 
atendimento.  

Deve-se descrever, brevemente, a atuação profissional atual e possíveis envolvimentos 
em atividades relacionadas à temática do curso, bem como nominar a possível 
escola ou grupo comunitário no qual pretende desenvolver as atividades de 
intervenção. 

Deve indicar com clareza o nível de interesse da escola à qual esta vinculado (o nível 
de interesse é: alto médio, baixo ou nenhum?). 

 (MODELO) 

(Local e data).  

Para:  

Comissão Coordenadora do Processo Seletivo de Candidatos ao Curso de 
Especialização em Educação Ambiental com ênfase em Espaços Educadores 
Sustentáveis. 

Eu, (nome), apresento a seguir, de forma resumida, minha formação, os 
conhecimentos e as experiências que possuo relacionadas com as temáticas a serem 
abordadas no Curso de Especialização em Educação Ambiental com ênfase em 
Espaços Educadores Sustentáveis, apresentando também minhas expectativas em 
relação ao curso, bem como minha disponibilidade para dedicação ao estudo.  (...) 

______________________________________ 

Nome Completo do(a) Candidato(a) 
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ANEXO II 

Relação de Polos de Apoio Presencial e respectivos endereços: 
 
 
Polo da Cidade de Barretos / SP 
Rua 21 de Abril, nº 240 – Derby Club 
Barretos  – SP     CEP: 14787-240 
Telefone: (17) 3322-8184 
E-mail: uabpolobarretos@yahoo.com.br 
 

Polo da Cidade de Bragança / PA 
Travessa Oliveira Pantoja – Samauma Apara 
Bragança – PA    CEP: 68600-000 
Telefone: (91)3425-3450 
E-mail: aries03@bol.com.br 
 

Polo da Cidade de Brasiléia / AC 
Avenida Prefeito Rolando Moreira, nº 230 – Centro 
Brasiléia  – AC   CEP: 69932-000 
Telefone: (68) 3546-3539 
E-mail: polouab.brasileia@ac.gov.br / ceciliaoliveister@gmail.com  
 

Polo da Cidade de Cametá / PA 
Av. Gentil Bittencourt, nº 1582 – Central 
Cametá – PA    CEP: 68400-000 
Telefone: (91) 3781-2122 
E-mail: uabpolocameta@hotmail.com 
 
Polo da Cidade de Coromandel / MG 
Rua Sebastião Lopes Pereira, nº 264 - São Domingos 
Coromandel – MG    CEP: 38550-000 
Telefone: (34) 3841-1584 / (34) 3841-4344 
E-mail: polo.uab.coromandel@hotmail.com 
 

Polo da Cidade de Cruzeiro do Sul / AC 
Rua Rui Barbosa, nº 515 – Centro 
Cruzeiro do Sul – AC   CEP: 69980-000 
Telefone: (68) 3322-7986 
E-mail: polouab.cruzeirodosul@ac.gov.br  
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Polo da Cidade de Dias D’Ávila / BA 
Rua Cajahiba, nº 221 – Nova Dias D’Ávila 
Dias D’Ávila – BA    CEP: 42850-000 
Telefone: (71) 3625-2785 / (71) 9933-4439 
E-mail: uab.diasdavila@cead.ufop.br 
 

Polo da Cidade de Esplanada / BA 
Praça Nossa Senhora da Pompéia, nº 172 – Centro 
Esplanada – BA    CEP: 48370-000 
Telefone: (75) 3427-1309 / (75) 3427-1486 / (75) 8126-0398 
E-mail: poloesplanada@gd.com.br 
 

Polo da Cidade de Feijó / AC 
Travessa Edmundo Ribeiro do Carmo, nº 220 – Cidade Nova 
Feijó – AC   CEP: 69960-000 
Telefone: (68) 3463-3607 
E-mail: polouab.feijo@ac.gov.br / feijopolo@yahoo.com.br   
 

Polo da Cidade de Igarapé-Miri / PA 
Rua Simplício de Morais – Cidade Nova 
Igarapé-Miri – PA    CEP: 68300-000 
Telefone: (91) 3755-1351 
E-mail: uab_uepaigarapemiri@hotmail.com 
 

Polo da Cidade de Lagamar / MG 
Rua Amazonas, nº 147 A – Centro 
Lagamar – MG    CEP: 38785-000 
Telefone: (34) 3812-1247 
E-mail: uab.lagamar@cead.ufop.br 
 

Polo da Cidade de Oiapoque 
Rua Lélio Silva, nº 719 – Centro 
Oiapoque / AP  CEP: 68980000 
Telefone: (96) 3521-1131 
E-mail: nataliaribeiro29@yahoo.com.br 
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Polo da Cidade de Ouro Preto / MG  
Rua Teixeira Amara, nº 91 – Centro 
Ouro Preto – MG  CEP: 35400-000 
Telefone: (31) 3559-3212 /(31) 3559-3559 
E-mail: polouabouropretomg@gmail.com / casadoprofessor.op@gmail.com  

 
Polo da Cidade de Rio Branco / AC 
Av. Getúlio Vargas, nº 3030 – Vila Ivonete 
Rio Branco – AC    CEP: 69914-000 
Telefone: (68) 3228-9450 
E-mail: polouab.riobranco@ac.gov.br 
 

Polo da Cidade de Sena Madureira / AC 
Rua João Marçal, nº 231  – CSU 
Sena Madureira – AC    CEP: 69940-000 
Telefone: (68) 3213-2377 / (68) 3213-2355  
E-mail: polouab.senamadureira@ac.gov.br / Francisca.senamadureira@gmail.com  
 

Polo da Cidade de Uberlândia / MG 
Av. Professor José Inácio de Souza, nº 1958 
Uberlândia – MG    CEP: 38400-732 
Telefone: (34) 3212-4363 Ramal 37 / (34) 9922-9877 
E-mail: uab.polo.uberlandia@gmail.com 
 

Polo da Cidade de Vitória / ES 
Av. Coronel José Martins de Figueiredo, nº 45 – Tabuazeiro  
Vitória – ES    CEP: 29043-405 
Telefone: (27) 3332-4413  
E-mail: izabel.uabvit@gmail.com 
 
Sala Verde Serrana de Quilombos 
Praça Basiliano Sarmento, s/n  – Centro 
União dos Palmares - AL    CEP: 57800-000 
Telefone: (82) 3281-2120 
E-mail: serranadosquilombos@gmail.com  
 


