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EDITAL NEU N.º 02/2017 
 
 
ABRE INSCRIÇÕES PARA A CAPACITAÇÃO 
DE DISCENTES DA FACULDADE FAE SÃO 
JOSÉ DOS PINHAIS DA PLATAFORMA 
GOOGLE FOR EDUCATION. 
 
 

O Coordenador do Núcleo de Extensão 
Universitária - NEU da Faculdade FAE São José 
dos Pinhais, no uso de suas atribuições legais 
previstas na legislação interna, baixa o seguinte: 
 

 

E D I T A L  

 

Art. 1º Ficam abertas, aos discentes da Faculdade FAE São José dos Pinhais, as inscrições para a 

capacitação da Plataforma Google for Education. 

Parágrafo único: A capacitação ocorrerá na FAE Centro Universitário. 
 

§1º O período destinado à capacitação será nos dias 11, 12 e 13 de dezembro de 2017, das 9h às 

12h, no turno matutino e das 19h às 22h, no turno noturno, sendo cada período do dia uma oferta da 

capacitação. 

 

§2º Serão ofertadas 15 vagas em cada um dos períodos do dia. 

 

§3º O critério de seleção para o preenchimento das vagas será o da ordem de inscrição. 

 

§4º As dúvidas com relação a este Edital poderão ser sanadas pelo e-mail extensão@fae.edu 

 

Art. 2º Para se candidatar à vaga, os interessados deverão atender os quesitos a seguir: 

I. Ter disponibilidade de horário no dia da oferta da capacitação, conforme disposto no 

parágrafo §1º do art. 1º; 

II. Não será permitida a troca de dia da capacitação após a confirmação da inscrição. 

 

Art. 3º O discente deverá inscrever-se até o dia 05 de dezembro de 2017 pelo link 

http://www.fae.edu/apps/eventos/inscricao?evento=35754 

 

Parágrafo único: Será publicado no dia 06 de dezembro de 2018 um comunicado chamando os 

participantes para a capacitação. 

 

Art. 4º  O discente que participar da capacitação receberá certificado de extensão para fins de 

comprovação da capacitação e atribuição de 3 (três) horas de atividades complementares. 



 

 

FACULDADE FAE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
 

Avenida Rui Barbosa, 9551 – Centro – São José dos Pinhais / PR – CEP: 83035-320 – Telefone (41) 2117-9800 
 

 

Art. 5º    O discente que concluir a capacitação com aproveitamento poderá ser indicado a participar 

do Programa Institucional de Monitoria – PIM de 2018. 

 

Art. 6º  Este Edital será amplamente divulgado a todos os discentes da Instituição e publicado nos 

veículos de comunicação oficiais da Faculdade FAE São José dos Pinhais. 

 

Art. 7º Dê-se ciência aos interessados para que o presente produza seus efeitos. 

 

 

 

 

Curitiba, 27 de novembro de 2017. 

 

 

 ___________________________________ 
Carlos Roberto Oliveira de Almeida Santos 

Coordenador do Núcleo de Extensão Universitária 


