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ADITIVO IV - EDITAL 07/2020 

Redenção, 27 de abril de 2020. 

A Comissão de Avaliação do Edital 07/2020, comunica através deste que o cronograma do 

Edital 07/2020 será retomado, com a substituição da pré-matrícula presencial, inicialmente 

prevista, por matrícula a distância em função do estado de emergência em saúde pública 

decretado pelo Governo do Estado do Ceará ocasionado pela pandemia de COVID-19. 

Neste sentido, os discentes aprovados no edital deverão enviar os todos os documentos 

digitalizados e listados conforme o item 6.3 do Edital 07/2020. O período para envio da 

documentação digitalizada será de 28/04/2020 a 12/05/2020. Os documentos deverão ser 

enviados através do link: https://forms.gle/wcYtmak2stQg15beA   

O início das aulas do Curso de Especialização em Gestão em Saúde no polo associado de 

Aracati, está previsto para o dia 20 de junho de 2020, conforme cronograma. 

Faz-se ainda necessário reforçar que: 

1) Os candidatos, que no ato da matrícula virtual e entrega presencial apresentarem 

irregularidades na documentação, NÃO terão sua matrícula efetivada, sem prejuízos das 

medidas legais cabíveis. 

2) A matrícula efetiva dos candidatos somente será efetivada e confirmada com a entrega 

e comprovação física dos documentos em data e local a serem posteriormente 

agendados. Ou seja, a entrega da documentação digitalizada não garante a matrícula 

efetiva. 

3) O não comparecimento dos candidatos aprovados, nas datas, locais e horários a serem 

estabelecidos em aditivo posterior para a efetivação da matrícula presencial, implicará 

no imediato cancelamento da sua matrícula. 

4) Conforme o edital, em caso de não preenchimento de formulário e envio de 

documentação digitalizada no período da convocação para a matrícula virtual dos 

candidatos CLASSIFICADOS nas chamadas, serão convocados os CLASSIFICÁVEIS, 

na ordem decrescente de pontuação, até que se completem as vagas destinadas a cada 

curso. 

Qualquer dúvida referente ao processo de pré-matrícula dos discentes aprovados, poderá ser 

enviada para o e-mail ead-gs@unilab.edu.br 

Reforçamos, conforme o edital, que os alunos que não efetuarem a pré-matrícula, serão 

automaticamente excluídos do processo. 

Antecipadamente, agradecemos a compreensão de todos quanto às alterações no cronograma 

inicialmente proposto para a pré-matrícula.  

Atenciosamente, 

Comissão de Avaliação 

Coordenação do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) em Gestão em Saúde 

Instituto de Educação a Distância 
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CRONOGRAMA PRÉ MATRÍCULA 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO EM SAÚDE  

 ETAPA PERÍODO 

Convocação dos discentes aprovados 28 de abril a 12 de maio de 2020 

Período de análise da documentação recebida 13 a 20 de maio de 2020 

Publicação da lista dos candidatos pré-matriculados 21 de maio de 2020 

Convocação e recebimento de documentação dos 

candidatos inscritos para as vagas remanescentes 

22 a 28 de maio de 2020 

Período de análise da documentação recebida 29 de maio a 04 de junho de 2020 

Publicação da lista final dos pré-matriculados 05 de junho de 2020 

Período efetivação da matrícula 06 a 12 de junho de 2020 

Ambientação no AVA/SIGAA e envio de 

login/senha aos discentes 

13 a 19 de junho de 2020 

Início das aulas 20 de junho de 2020 

  

 


