
EDITAL Nº 36, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018.

O DIRETOR DO INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS da Fundação Universidade Federal
de Mato Grosso do Sul torna pública a correção do cronograma, referente à seleção
de cursistas para o curso de Extensão/Aperfeiçoamento in�tulado Curso de Aperfeiçoamento
em Atendimento Educacional em Ambiente Hospitalar e Domiciliar, na modalidade a
distância, a ser oferecido pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em
parceria com a Secretaria de Educação Con�nuada, Alfabe�zação, Diversidade e Inclusão
(Secadi/MEC), objeto do Edital Inbio nº 33/2018.

Cronograma Re�ficado:

DATA ATIVIDADE

De 23/11 a
05/12/2018

Período de inscrições pelo e-mail:
cursoaperfeicoamentoaead@hotmail

13/12/2018 Publicação do edital com o resultado das inscrições deferidas e
indeferidas no site: www.sedfor.ufms.br

14/12/2018 Período de recurso para inscrições indeferidas. Serão considerados
os recursos recebidos até às 23h59min do dia 14/12/2018

17/12/2018 Publicação do edital com o resultado das inscrições deferidas e
indeferidas após recurso no site: www.sedfor.ufms.br.

17/12/2018 Análise da documentação e carta de intenção pela Comissão
Permanente de Avaliação do Curso de Aperfeiçoamento

18/12/2018 Publicação do edital com o resultado final.

19/12/2018 Período de recurso para o resultado final. Serão considerados os
recursos recebidos até às 23h59min do dia 20/12/2018.

20/12/2018 Publicação do edital com o resultado dos recursos no site:
www.sedfor.ufms.br

20/12/2018 Publicação do edital defini�vo com a relação dos candidatos
aprovados no site www.sedfor.ufms.br

20/12/2018 Início do curso

 

ALBERT SCHIAVETO DE SOUZA

Documento assinado eletronicamente por Albert Schiaveto de Souza, Diretor(a) de
Ins�tuto, em 11/12/2018, às 08:56, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0934481 e o código CRC B9880DFB.

 

GABINETE DA DIREÇÃO DO INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS 
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária 

Fone:  

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.004347/2018-04 SEI nº 0934481
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