
 

 
EDITAL 7/2018 

 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL 3/2018 

 
A Professora Mestre ELISA HELENA MELETI REIS, Diretora Geral da 

Faculdade Pestalozzi de Franca, no uso de suas atribuições legais e 

estatutárias, retifica o Edital n° 4/2018, de 6 de julho de 2018, os seguintes 

termos: 

 

Onde se lê: 

(…) 

 

2. DAS INSCRIÇÕES: 

2.1. As inscrições para o Processo Seletivo serão realizadas a partir do dia 10 

de julho de 2018 até dia 20 de agosto de 2018 na Secretaria da Faculdade, 

localizada na Rua José Marques Garcia, 197, Bairro Cidade Nova. 

2.1.2. O portador de necessidades especiais deverá comunicar, POR 

ESCRITO, à Instituição, no ato da inscrição no Processo Seletivo de Pós-

graduação, a estrutura necessária para viabilizar a realização das atividades, 

tais como: a utilização do leitor para deficiente visual total, ampliação de textos 

para deficiência visual parcial, de intérprete de Libras para o surdo, 

acessibilidade para os candidatos com deficiência física e com dificuldade de 

locomoção, bem como, laudo médico, devidamente preenchido por profissional 

habilitado, com o Código de Classificação Internacional de doenças – CID, 

descrevendo a espécie e o nível (grau) de deficiência. 

2.1.3. O início das aulas está previsto para o dia 25/08/2018. 

(…) 
 
Leia-se:  
(…) 

2. DAS INSCRIÇÕES: 

2.1. As inscrições para o Processo Seletivo serão realizadas a partir do dia 10 

de julho de 2018 até dia 14 de setembro de 2018 na Secretaria da 

Faculdade, localizada na Rua José Marques Garcia, 197, Bairro Cidade Nova. 

2.1.2. O portador de necessidades especiais deverá comunicar, POR 

ESCRITO, à Instituição, no ato da inscrição no Processo Seletivo de Pós-

graduação, a estrutura necessária para viabilizar a realização das atividades, 



 
tais como: a utilização do leitor para deficiente visual total, ampliação de textos 

para deficiência visual parcial, de intérprete de Libras para o surdo, 

acessibilidade para os candidatos com deficiência física e com dificuldade de 

locomoção, bem como, laudo médico, devidamente preenchido por profissional 

habilitado, com o Código de Classificação Internacional de doenças – CID, 

descrevendo a espécie e o nível (grau) de deficiência. 

2.1.3. O início das aulas está previsto para o dia 22/09/2018. 

(…) 
 
 

Franca, 23 de agosto de 2018. 

 

                    

Profª Me. ELISA HELENA MELETI REIS  

        Diretora Geral da FAPESF 

 


