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EDITAL DE RETIFICAÇÃO 02/2020 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS DO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 
EM SAÚDE DA FACULDADE DE CEILÂNDIA – 1o/2020 

 
ONDE SE LÊ: 

5.4 Confirmação da matrícula em disciplinas será no dia 19/03/2020 das 7h30 às 
19h30, no endereço Secretaria de Pós-Graduação, localizada na Universidade de 
Brasília, Faculdade de Ceilândia, Campus Universitário – Centro Metropolitano 1 
Conjunto A, Prédio Unidade de Ensino e Docência (UED), piso superior, 
Secretaria de Pós-Graduação, Ceilândia Sul, CEP 72220-900, Brasília-DF: a 
admissão dos candidatos selecionados na(s) disciplina(s) se concretizará pelo seu 
registro na Secretaria do Programa com a entrega pessoalmente pelo candidato 
ou por procurador dos seguintes documentos em folhas separadas (NÃO 
ENCADERNAR): 

LEIA-SE: 
De acordo com as suspensões realizadas na UnB, conforme o documento divulgado no dia 
14/03/2020, ficam suspensas todas as atividades administrativas e aulas. Desta forma, 
solicitamos aos candidatos aguardar a divulgação de novas datas e procedimentos para a 
conclusão da seleção de alunos especiais. 
 
ONDE SE LÊ: 
7. Cronograma Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias em Saúde 

7.1. As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do processo 
seletivo, bem como da divulgação do respectivo resultado, constam da tabela abaixo: 

 

Data Etapa Horário 

09 a 10/03/2020 Período de inscrições on-line. Das 07h30 do dia 
09/03/2020 até às 19h30 

do dia 10/03/2020 

11 e 12/03/2020 
 

Análise do currículo e da exposição de 
motivos dos candidatos pelos 
professores. 

- 

13/03/2020 
(data provável) 

Divulgação do resultado da inscrição. 18h00 

19/03/2020 Confirmação da matrícula nas disciplinas 
deferidas no PPGCTS. 

07h30 às 19h30 

A partir de 09/03/2020 Início das aulas, conforme lista de oferta 
de disciplinas. 

Conforme lista de oferta de 
disciplinas 

A partir de 09/03/2020 
(data provável) 

Entrega pela Secretaria de Pós-
Graduação das declarações de aluno 
especial. 

07h30 às 19h30 

LEIA-SE: 
De acordo com as suspensões realizadas na UnB, conforme o documento divulgado no dia 
14/03/2020, ficam suspensas todas as atividades administrativas e aulas. Desta forma, 
solicitamos aos candidatos aguardar a divulgação de novas datas e procedimentos para a 
conclusão da seleção de alunos especiais. 

Brasília, 16 de março de 2020. 
Profa. Dra. Silvana Schwerz Funghetto 
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Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias em Saúde 

Faculdade de Ceilândia 
Universidade de Brasília 


