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CALENDÁRIO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS CLELP

Prezados/as estudantes formados do CLELP,
Os Certificados do CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM CIÊNCIAS DA
LINGUAGEM COM ÊNFASE NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA - CLELP já estão disponíveis
e só serão entregues pessoalmente, de acordo com o Termo de Compromisso assinado no ato da matrícula.
Para tanto, segue o calendário, abaixo, com data e local de entrega.
A retirada do certificado, pelo próprio discente, deve ocorrer com a apresentação de um documento com
foto (RG ou CNH).
Para a retirada por um procurador será necessária a apresentação de uma procuração original com
reconhecimento de firma em cartório, bem como a apresentação de um documento com foto do procurador (RG
ou CNH).
Considerando a redução expressiva de mão de obra para atendimento das demandas do curso, em virtude
de falta de verba, os certificados serão entregues nas datas apresentadas no cronograma de entrega de
certificados, ao longo do mês de agosto 2018. Após este período, as retiradas serão agendadas por email: clelpatende@gmail.com, conforme informações posteriores, assim como tem sido feito com os
certificados do CLEaD.
Aguardamos vocês. Parabéns e Sucesso!!
Equipe CLELP

Calendário de entrega de certificados:
Local: Bloco: IV – CCHLA
Sala: Secretaria e coordenação MPLE e CLELP/CLEaD (antiga biblioteca do centro/SEAMPO) *

MÊS DE AGOSTO
Dia da semana/Horário
Datas
Segundas (14h às 16h)
06, 13, 20 e 27
Sextas (14h às 16h)
03, 10, 17, 24 e 31
Sábados 11 / 10:30h as 11:30h dia 25)
11 (a tarde, das15h às 16h)
OBS.: (local a confirmar, pois aos sábados a
25 (manhã, 10h30min. às11h30min.)
entrega será feita em sala de aula, no CCHLA.
Próximo a data da entrega do sábado,
informaremos a sala respectiva, no blog do curso).
Responsáveis pela entrega dos certificados:
Fábia Sena, Walbérico Costa e Denilson Matos.
* O bloco fica em frente à lanchonete da dona Socorro, no mesmo bloco do PROLING.

