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EDITAL e FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
para o processo seletivo do Curso Mãos
que Criam: Costura para Decoração -
TDT 2021
1. A  Pró-Reitoria  de  Extensão  da Universidade Federal Fluminense juntamente com o 
TDT, faz saber das inscrições e dá outras providências para a seleção de 15 (quinze) 
candidatos, que atendam aos pré-requisitos aqui estabelecidos, a alunos do curso Mãos 
que criam: costura para decoração,  para o período letivo de 2021. A  turma capacitará 15 
aprendizes, conforme datas estabelecidas no item 4, período de realização do curso, 
desse formulário.  

2. A professora Marcia Marques de Queiroz Carvalho  será responsável pela organização e 
centralização das inscrições dos  interessados. 

3. Os cursos são gratuitos, realizados na modalidade a distância. O tipo de curso é de 
formação  Inicial  e  contempla  um  conjunto  de  saberes  sobre decoração  de  interiores,  
através  de  projetos  com  tecidos,  corte  e costura,  que  qualificam  o aprendiz  para  o  
exercício  profissional. Os pré-requisitos mínimos do candidato são, ter nível básico 
(Fundamental I e II), ter máquina de costura, acesso a internet,  ter disponibilidade para 
dedicar 10 (dez) horas semanais nas atividades didáticas remotas propostas pelo curso e 
não ter nenhum  vínculo  empregatício  com  instituição  pública  ou  privada. 

4. As  aulas  do  curso  acontecerão  no  ambiente  virtual.  O  curso  será ofertado  no  
formato  auto  instrucional,  com  interações  síncronas  e assíncronas. 

5. A validade de todas as informações preenchidas neste formulário são de 
responsabilidade do próprio aluno. Em caso de informação incompleta, problemas de 
digitação e quaisquer outras falhas no envio de dados que inviabilizem a correta inscrição 
do discente, a submissão neste curso fica imediatamente invalidada.  

1 – IDENTIFICAÇÃO:  
  
1.1 – PROEX – Pró-reitora de Extensão; 
1.2 – Centro: TECNOLÓGICO;  
1.3 – Unidade: ESCOLA DE ENGENHARIA;  
1.4 – Departamento: DESENHO TÉCNICO;  
1.5 –Título do projeto: Mãos que criam: costura para decoração;  
1.6 – Professor orientador vinculado ao projeto: Marcia Marques de Queiroz Carvalho;  
1.7 – Número de vagas oferecidas para discentes no curso: 15 (quinze); 
1.8 – Perfil do candidato: deve ter cursado e concluído com aprovação o nível básico 
(Fundamental I e II). Precisa ter máquina de costura, acesso a internet,  disponibilidade 
de10 (dez) horas semanais para o curso e não possuir  vínculo  empregatício  com  
instituição  pública  ou  privada. 

2 – INSCRIÇÕES:
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1.

2.

2  INSCRIÇÕES:  
2.1 – Período: 3 de agosto a 25 de agosto de 2021; 
2.2 – As inscrições serão realizadas eletronicamente, através do envio dos comprovantes 
para o e-mail  cursomaosquecriam@gmail.com e do preenchimento deste formulário 
Google dentro do período estipulado no item 2.1.  O  candidato ao curso deve atender aos 
seguintes requisitos: 
a) Ter concluído com aprovação o nível básico (Fundamental I e II); 
b) Possuir máquina de costura; 
c) Ter acesso a internet;  
d) Não possuir  vínculo  empregatício  com  instituição  pública  ou  privada; 
e) Ter disponibilidade para dedicar 10 (dez) horas semanais ao curso. 

3 – DOCUMENTOS EXIGIDOS DO ALUNO PARA A EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO:  
3.1 – Comprovante de cumprimento de pré-requisitos fixados pelo edital, que devem ser 
enviados para o e-mail cursomaosquecriam@gmail.com, são eles:  
3.1.1- Histórico escolar – comprovando o nível de escolaridade e a escola onde foi 
cursado; 
3.1.2- Documento com foto; 
3.1.3- Foto da máquina de costura ser utilizada; 
3.1.4- Currículo. 
3.2 – Preenchimento e submissão deste Formulário.
  
4 – PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO CURSO 
       INÍCIO e FIM DO CURSO: 13 de setembro a 01 de novembro de 2021.  

5 - SELEÇÃO 
5.1 A seleção será composta de análise do formulário Google, currículo  e histórico 
escolar. 
5.2  A  nota  final  será  a  média  ponderada  das  notas  obtidas  em  cada  um desses 
itens.  
5.3 Vamos trabalhar com lista de espera. 

6. RESULTADO 
O resultado será divulgado até o dia 30 de agosto de 2021 através do e-mail dos (as) 
candidatos (as).

*Obrigatório

Nome Completo do Candidato: *

CPF: *

mailto:cursomaosquecriam@gmail.com
mailto:cursomaosquecriam@gmail.com
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3.

4.

Exemplo: 7 de janeiro de 2019

5.

6.

7.

8.

9.

Marcar apenas uma oval.

Com filhos

Sem filhos

Identidade e órgão exp.: *

Data de nascimento *

Formação acadêmica atual e instituição: *

Endereço residencial: *

Endereço de e-mail *

Telefone para contato *

Tem filhos? *
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10.

Marcar apenas uma oval.

Solteiro(a)

Casado(a)

União estável

11.

Marcar apenas uma oval.

Entre 14 e 18 anos

Entre 19 e 24 anos

Entre 24 e 30 anos

Entre 30 e 40 anos

41 anos ou mais

12.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

13.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Estado civil? *

Qual sua idade? *

Você já fez algum curso gratuito e online na UFF? *

Você já participou de algum outro curso ou Websérie gratuito e online sobre
costuras? *
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14.

15.

Marcar apenas uma oval.

Outro:

Pesquisa no Google

Indicações de amigos(as)

Por e-mail

Facebook

Instagram

Na escola

No site da UFF

16.

17.

Marcar apenas uma oval.

Procuro um Hobby ou terapia fazendo minhas próprias peças ou para familiares

Procuro uma fonte de renda Complementar

Procuro uma fonte de renda Principal

Estou participando por Curiosidade

Se você respondeu sim na pergunta anterior, informe aqui qual Curso ou
Websérie você participou. *

Como você ficou sabendo desse curso?

Se você respondeu outro na pergunta anterior, por favor nos informe como
você ficou sabendo desse curso?

O que você procura para a sua vida aprendendo a Costurar?
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18.

Marcar apenas uma oval.

Pinterest

Youtube

Facebook

Instagram

Blogs

WhatsApp

Telegram

Discord

19.

20.

Qual sua rede social ou mídia favorita?

Por que você quer aprender a costurar? Descreva de forma simples e em
poucas palavras o seu objetivo principal para aprender a costurar peças de
decoração. *

Qual você acredita que é a sua maior dificuldade para aprender a costurar? *



04/08/2021 EDITAL e FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO para o processo seletivo do Curso Mãos que Criam: Costura para Decoração - TDT 2021

https://docs.google.com/forms/d/1xUwRekZjxyGTFzRONpo_2B4PuPh0HPIUKemSUkJv0Zk/edit 7/7

21.

Marcar apenas uma oval.

Sim, estou empolgado(a)

Não, prefiro continuar um pouco menos engajado(a)

22.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Obrigada pelo preenchimento desse formulário! Lembre-se de enviar para o e-mail
cursomaosquecriam@gmail.com os comprovantes necessários para finalizar a
inscrição.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Você está animada(o) e 100% comprometida(o) para participar desse curso? *

Você possui algum vínculo empregatício com instituição pública ou privada? *

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

