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FORMAÇÃO PRÉ-ACADÊMICA: EQUIDADE NA PÓS-GRADUAÇÃO TURMA/2012 
O Núcleo de Estudos sobre Educação, Gênero, Raça e Alteridade, vinculado a Pró-reitoria de Extensão e 
Cultura da Universidade do Estado de Mato Grosso e Núcleo de Atividades, Estudos e Pesquisas sobre 
Educação, Ambiente e Diversidade, com apoio financeiro da Fundação Carlos Chagas e da Fundação 
Ford (Projeto Equidade na Pós-Graduação), no âmbito do Consórcio Centro-Oeste que reúne o Grupo de 
Estudos sobre Raça e Ação Afirmativa (GERAA/UFMS) e o Núcleo de Estudos sobre Educação, Gênero, 
Raça e Alteridade (NEGRA/PROEC/UNEMAT), no uso de suas atribuições legais, disponibiliza três 
documentos que orientam os cursistas aprovados para a Turma de 2012 deste Curso de Extensão no 
Campus Universitário Jane Vanini, localizado na cidade de Cáceres.  As orientações são relativas ao início 
das atividades, assim como presta informações sobre datas, horários, locais e documentos a serem 
apresentados. 
 

Cáceres-MT, 12 de abril de 2012. 
 
Prezados/Prezadas Professores/Professoras, Tutores/Tutoras do Curso de Extensão 
FORMAÇÃO PRÉ-ACADÊMICA: EQUIDADE NA PÓS-GRADUAÇÃO 
Prezados/Prezadas Cursistas da Turma de 2012 - Cáceres  
 
 Com muita alegria o Núcleo de Estudos sobre Educação, Gênero, Raça e Alteridade 
(NEGRA/UNEMAT) e o Grupo de Estudos sobre Raça e Ação Afirmativa (GERAA/UFMS) 
CONVIDAM VV.SS. para a Aula Inaugural do Curso de Extensão – Formação Pré-acadêmica: 
Equidade na Pós-graduação que se realizará no dia 14 de abril de 2012 às 09h00. 
 A programação para esta Aula Inaugural, que contará com os/as 50 (cinqüenta) cursistas 
aprovados/aprovadas, além da equipe do NEGRA, contará com dispositivo de autoridades que 
poderão realizar suas saudações em até 05 minutos.  Desfeito o dispositivo de autoridades 
professores/professoras e tutores/tutoras farão uma breve exposição de suas respectivas 
participações no desenvolvimento deste Curso de Extensão.  
 Após breve intervalo a Coordenação do NEGRA , Coordenação do Curso de Extensão – 
Formação Pré-acadêmica: Equidade na Pós-graduação e os cursistas da Turma 2012 do Campus 
Universitário Jane Vanini realizarão importante reunião de trabalho  que versará sobre: 

a. entrega do Termo de Compromisso e Confirmação de Interesse 
b. apresentação do histórico que culminou na oferta deste Curso de Extensão 
c. contextualização das parcerias estabelecidas para a Turma de 2012 
d. apresentação de todas as etapas de desenvolvimento da formação pré-acadêmica 
e. definição do período de realização dos Seminários de Projeto de Pesquisa 
f. esclarecimento de eventuais dúvidas 
g. outros temas pertinentes 

Salientamos que o Curso de Extensão – Formação Pré-acadêmica: Equidade na Pós-
graduação possui apoio financeiro da Fundação Carlos Chagas (Brasil) e da Ford Fundation (EUA) 
e resultou da constituição de um Consórcio de Pesquisadores/Pesquisadoras vinculados/vinculadas 
a UNEMAT e a UFMS, conforme já indicado anteriormente.  O projeto aprovado no Concurso 
Nacional prevê a oferta de 300 vagas entre 2012 e 2014.  Internamente o projeto aprovado atende 
às exigências universitárias que se configura em um Curso de Extensão, este em que no dia de 
hoje os/as cursistas confirmam o interesse. Por fim, colocamo-nos a disposição de todos/todas para 
quaisquer situações que se apresentem.  Com nossas saudações acadêmicas, apresentamos 
nossos cordiais cumprimentos, atenciosamente, 
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Cáceres-MT, 12 de abril de 2012. 

Prezado(a) Cursista 
 
Junto com esta mensagem você receberá o modelo do Termo de Compromisso e 

Confirmação de Interesse.  Este documento é de entrega obrigatória no dia da Aula Inaugural.  
Atrasos, não comparecimento ou o comparecimento à Aula Inaugural desprovido do 
documento indicado implicará no desligamento automático do Curso de Extensão – 
Formação Pré-acadêmica: Equidade na Pós-graduação. 

O objetivo deste Curso de Extensão é contribuir para a preparação de potenciais candidatos 
e candidatas aos processos seletivos para os cursos de mestrado em Programas de Pós-graduação 
de universidades brasileiras e estrangeiras, em quaisquer áreas do conhecimento.  Ressalte-se que 
este Curso de Extensão possui várias parcerias institucionais dentre os quais podemos destacar o 
Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (CEPIR/MT), a Ford Fundation e a Fundação 
Carlos Chagas, dentre outras instituições. 

Caso ainda haja alguma dúvida, lembramos que se trata de uma iniciativa liderada por dois 
Núcleos de Estudos Afro-brasileiros: o Núcleo de Estudos sobre Educação, Gênero, Raça e 
Alteridade (NEGRA/UNEMAT) e o Grupo de Estudos sobre Raça e Ação Afirmativa 
(GERAA/UFMS).  Para o ano de 2012 foram ofertadas 100 (cem) vagas distribuídas igualmente 
entre os campi universitários Jane Vanini (Cáceres) e Tangará da Serra. 

As atividades que iniciam o Curso de Extensão – Formação Pré-acadêmica: Equidade na 
Pós-graduação ocorrerão no dia 14 de abril de 2012 às 09h00 na sala do 1º semestre do Curso 
de Agronomia, localizada no Bloco 2 da Cidade Universitária.  Ratificamos que a presença é 
obrigatória, sob pena de convocação do próximo/próxima cursista classificado/classificada.  O 
cronograma previsto para o mês de abril é o que segue detalhado: 

a. 14 de abril – manhã (entre 08h30 e 11h30) – Aula Inaugural – presença obrigatória 
b. 14 de abril – tarde (entre 14h00 e 18h00) – Disciplina Essencial 1 – Inglês Instrumental 
c. 15 de abril – manhã (entre 08h00 e 12h00) – Disciplina Essencial 1 – Inglês 

Instrumental 
d. 28 de abril – manhã e tarde – Disciplina Essencial 1 – Inglês Instrumental 
e. 29 de abril – manhã – Disciplina Essencial 1 – Inglês Instrumental 
 
Na Aula Inaugural pretendemos apresentar o/as professores/professoras e tutores/tutoras 

que desenvolverão as atividades deste Curso de Extensão.  Nesta Aula Inaugural procuraremos 
dirimir todas as dúvidas que eventualmente ainda persistam. 

Por fim e não menos importante, queremos além de parabenizá-lo/parabenizá-la por sua 
aprovação, destacar nossa felicidade em poder contar com sua dedicação a este Curso de 
Extensão.  Todos/Todas os/as profissionais envolvidos nesta proposta estarão a disposição de 
vocês para que possamos alcançar os objetivos previstos. 

Sejam todos/todas bem-vindos a Turma de 2012 do Curso de Extensão – Formação Pré-
acadêmica: Equidade na Pós-graduação. 
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TERMO DE COMPROMISSO E CONFIRMAÇÃO DE INTERESSE 

(modelo) 
 

Eu, Paulo Alberto dos Santos Vieira, professor, residente e domiciliado na cidade de 
Cáceres/MT, portador da cédula de identidade SSP/MT 123.456 e inscrito no cadastro de pessoa 
física (CPF) sob o número 123.456.789-00, além de confirmar meu interesse, por este documento, 
no Curso de Extensão – Formação Pré-acadêmica: Equidade na Pós-graduação, também 
declaro estar ciente e de acordo com os itens abaixo relacionados.  Desta forma, ao subscrever 
este Termo de Compromisso e Confirmação de Interesse declaro: 

 
a. Não estar matriculado ou ter concluído curso de pós-graduação stricto-sensu (mestrado 

e/ou doutorado) no país ou no exterior 
b. Cumprir as determinações contidas no edital de seleção 
c. Manter freqüência mínina de 75% em cada uma das disciplinas e atividades previstas 

para este Curso de Extensão 
d. Participar e apresentar projeto nos Seminários de Projetos de Pesquisa a serem 

realizados após o fim das atividades de tutoria 
e. Protocolar no dia da Aula Inaugural, junto a Coordenação deste Curso de Extensão, 

documento oficial (cédula de identidade, certidão de nascimento/casamento, outros) 
que ratifique a identificação cor/raça contida no Formulário de Inscrição 

f. Devolver, caso seja solicitado, o kit acadêmico que será entregue a cada estudante até 
a conclusão das atividades das disciplinas essenciais 

g. Atender as sugestões emanadas dos responsáveis pelas disciplinas essenciais e 
atividades de tutoria 

 
Por ser expressão da verdade, assino este documento em três vias 
 
Datar e assinar este documento 
Inserir endereço eletrônico e celular com DDD 
 

 
 
 

Cáceres-MT, 12 de abril de 2012. 
 

________________________________________________ 
Profa. Ms. Leila Delmadi 

Pró-reitora de Extensão e Cultura 
UNEMAT 

 
________________________________________________ 

PTES Ms. Jaqueline da Silva Albino 
Coordenadora do NEGRA 

 
________________________________________________ 

Prof. Dr. Paulo Alberto dos Santos Vieira 
Coordenador Geral do Curso de Extensão 

Formação Pré-acadêmica: Equidade na Pós-graduação 
 


