
  

 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO EDITAL GERAL N. 01/2013 E EDITAIS COMPLEMENTARES N. 
02/2013 E 03/2013 

 

 

PRORROGA O PRAZO PARA AS INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE PÓS-
GRADUAÇÃO LATO SENSU NA MODALIDADE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EaD): “CURSO DE 
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – EaD: ESPECIALIZAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E 
ESTUDOS DE APROFUNDAMENTO”. 

 

O Colegiado do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu na modalidade educação a distância 
(EaD): “Curso de Gestão da Assistência Farmacêutica – EaD: especialização, aperfeiçoamento 
e estudos de aprofundamento”, torna público o termo aditivo que prorroga o período para 
inscrições de que trata o Edital Geral n. 01/2013 e Editais Complementares n. 02/2013 e n. 
03/2013, conforme detalhamento a seguir. Em virtude deste termo aditivo, o cronograma a 
ser adotado para todos os fins e direitos segue o transcrito abaixo: 

 

1. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO  

 

1.1 Altera-se a redação dos subitens 6.2, 6.3 e 6.7 do Edital Geral n. 01/2013; e dos subitens 
4.1, 4.3 e 4.4 dos Editais Complementares n. 02/2013 e n. 03/2013, referente ao período 
para inscrições e postagem da documentação exigida.  

  

1.2 O período de inscrições para o Processo Seletivo regido pelo Edital Geral n. 01/2013 e 
Editais Complementares n. 02/2013 e n. 03/2013 foi prorrogado até 04 de novembro de 
2013. 

 

1.3 As inscrições serão encerradas, impreterivelmente, às 23 horas e 59 minutos do dia 04 
de novembro de 2013 (horário oficial de Brasília/DF). 

 

1.4 Todos os candidatos inscritos terão até o dia 07 de novembro de 2013 para postarem, 
via remessa postal com registro, preferencialmente via serviço de encomenda 
expressa/entrega rápida (exemplo: SEDEX), a documentação exigida, em envelope 
único, lacrado e identificado. Caso não cumpram a data limite de postagem serão, 
impreterivelmente, considerados DESISTENTES, perdendo assim o direito a participar do 
processo classificatório.  

 

Parágrafo primeiro – O não envio da documentação até o dia 07 de novembro de 2013 
(comprovada a data de postagem pelo carimbo dos Correios) implica no indeferimento 
da inscrição. 

 

 



2. DO CRONOGRAMA  

 

2.1 O cronograma do Edital Geral n. 01/2013 e Editais Complementares n. 02/2013 e n. 
03/2013, segue transcrito abaixo: 

 

Atividade Data/Período* 

Inscrições on-line. 01/10 a 04/11/2013 

Publicação da lista de inscrições preliminares - inscrições on-
line recebidas, aguardando documentação via remessa postal 
com registro/encomenda expressa. 

06/11/2013 

Prazo para postagem da documentação exigida. Até 07/11/2013 

Prazo para interposição de recurso quanto à lista de inscrições 
preliminares. 

07/11/2013 

Publicação do resultado dos recursos quanto à lista de 
inscrições preliminares. 

13/11/2013 

Publicação da lista final de inscrições recebidas. 03/12/2013 

Prazo para interposição de recursos quanto à lista final de 
inscrições recebidas. 

04/12/2013 

Publicação do resultado dos recursos quanto à lista final de 
inscrições recebidas. 

10/12/2013 

Publicação da lista de classificados por Polo Regional 
Presencial. 

18/02/2014 

Prazo para interposição de recursos quanto à lista de 
classificados por Polo Regional Presencial. 

19/02/2014 

Resultado dos recursos quanto à lista de classificados por Polo 
Regional Presencial. 

27/02/2014 

Publicação do resultado final de classificação, por Polo Regional 
Presencial. 

28/02/2014 

Publicação da lista de pré-matriculados. 10/03/2014 

Início das atividades do Curso. 17/03/2014 

* Para efeitos deste Cronograma, adota-se o horário oficial de Brasília/DF. 

 

3. Ficam mantidas as demais disposições do Edital Geral n. 01/2013 e Editais 
Complementares n. 02/2013 e n. 03/2013.  
 

Florianópolis, 21 de outubro de 2013. 


