Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União da Vitória
Centro Universitário de União da Vitória
Reitoria

EDITAL Nº 06 /2018
A PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA, considerando o benefício aos acadêmicos
com formação contínua, em especial com a oferta de atividades de extensão durante o
período entre os semestres letivos, resolve:
TORNAR PÚBLICA
1. A oferta do curso Estruturas de Concreto Aplicadas em modalidade de extensão
conforme este edital.
2. O curso tem por objetivo geral apresentar e reforçar conceitos de análise estrutural
e projeto e dimensionamento de estruturas de concreto armado por meio de aplicação prática
em software específico.
3. O curso terá carga horária total de 20 horas, ocorrendo no período de 03/3/2018,
10/3/2018 e 17/3/2018, no horário das 9h às 17h, nas dependências da Uniuv, em União da
Vitória, sob orientação e responsabilidade do Prof. Eng. Civil Bruno Sucharski, com total de
20 vagas, tendo por público alvo os acadêmicos do 9.o semestre do Curso de Engenharia Civil,
bem como alunos egressos do curso.
3. As inscrições deverão ser feitas na secretaria da Uniuv, em União da Vitória, no
horário de expediente do setor, no período de 21/2/2018 a 23/2/2017, com o preenchimento
e entrega da ficha de inscrição específica (ANEXO I).
4. O curso tem valor individual de R$ 344,50, devendo ser quitado até o vencimento
por meio de boleto bancário retirado, no ato da inscrição, na tesouraria da Uniuv.
14. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura.
União da Vitória, 21 de fevereiro de 2018.
Patrícia Schwartz Gasparoto
Pró-Reitora de Extensão e Cultura
assinado no original.
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ANEXO I
CURSOS DE EXTENSÃO
FICHA DE INSCRIÇÃO DE ACADÊMICOS
Curso:

ESTRUTURAS DE CONCRETO APLICADAS

Nome do(a) acadêmico(a):
Curso:
RG:

Semestre:
CPF:

Data de Nascimento:
Endereço Residencial:
Bairro:

CEP:

Cidade:

Estado:

Telefones:
E-mail:

Local e data:

Assinatura do(a) acadêmico(a)

