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RESULTADO DO JULGAMENTO DOS PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DO 
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO DE MESTRADO EM ESTUDOS DA 

CONDIÇÃO HUMANA DA UFSCAR, campus SOROCABA, EM 2022 
 
 
 
 
 
A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Condição Humana (PPGECH) 
da Universidade Federal de São Carlos, campus Sorocaba, torna público que não recebeu 
nenhum pedido de impugnação do Edital do processo seletivo para ingresso no curso em 2022 
e recebeu o seguinte pedido de esclarecimento: 
 

1. “Em atenção ao item abaixo indicado no edital, gostaria de entender se o Atestado de 
Nível emitido pela UFSCar Sorocaba é aceito. Visto que a coordenação do curso de 
pedagogia me avisou que eles só conseguem emitir documentos disponíveis no SIGA e, 
nesse caso, o Atestado de Nível é o mais próximo do que é solicitado no edital: 
Candidatos(as) que estiverem em fase de conclusão da graduação poderão se inscrever 
para o processo seletivo apresentando, além do histórico parcial do curso, uma 
declaração da Instituição de Ensino Superior de que são prováveis formandos até o final 
de fevereiro de 2022, bem como atestando a validade nacional do curso.” 
 
Resposta:  
Conforme Edital, é obrigatório que os/as candidatos/as que estiverem em fase de 
conclusão de curso apresentem, além do histórico parcial do curso, uma declaração da 
Instituição de Ensino Superior de que são prováveis formandos até o final de fevereiro 
de 2022, bem como atestando a validade nacional do curso. Se o documento referido 
indicar estas informações, ele será válido para a inscrição. Um documento complementar 
também pode ser emitido pela coordenação de seu curso caso não estejam explicitadas 
no atestado as informações exigidas.  

 
 

 
 

Sorocaba, 28 de julho de 2021.  
 
 
 
 
 
 

 
Profa. Dra. Viviane Melo de Mendonça  

Coordenadora do  Programa de Pós-Graduação em Estudos da Condição Humana 
CCHB/UFSCar 


