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COMUNICADO Nº 02 

Considerando solicitação da Comissão de Seleção, formalizada e encaminhada à 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – Propeg (Proc. nº 23107.013309/2020-29), de 

autorização para a retomada das atividades desta Comissão, suspensas por meio do 

Comunicado nº 01, de 13 de abril de 2020; que tal solicitação teve parecer favorável da 

Coordenadoria de Lato Sensu e autorização da Propeg, nos termos do disposto no art. 4º 

da Resolução Consu nº 04, de 30 de março de 2020, e art. 9º da Instrução Normativa 

Propeg nº 01, de 02 de abril de 2020; esta Comissão de Seleção deliberou pela retomada 

das atividades do Processo Seletivo até a homologação do certame, na condição de 

trabalho remoto e obedecendo a todas as recomendações de saúde já estabelecidas pelas 

diversas normas de segurança em vigor. 

Nesse sentido, a Comissão do Processo Seletivo do Curso de Pós-Graduação Lato 

Sensu em Aprimoramento em Práticas Hospitalares e Medicina Veterinária Preventiva 

(Turma 2020) COMUNICA a retomada das atividades, publicações e prazos do 

Cronograma do Edital Propeg nº 03/2020, retomando a partir da reabertura da etapa 

“Inscrições”, do dia 05 a 30 de outubro de 2020, devendo seguir até a homologação do 

certame, de acordo com o novo Cronograma aprovado pela Comissão de Seleção, a ser 

publicado nesta mesma data por meio de Adendo e retificação ao Edital. 

Nesse sentido, pedimos aos candidatos que estejam atentos às publicações oficiais 

neste Portal (www.ufac.br), e reiteramos que a Ufac segue as recomendações preventivas 

do Ministério da Saúde, prezando pela saúde e segurança de seus alunos, docentes, 

servidores técnico-administrativos e comunidade externa. 

Rio Branco/Acre, 02 de outubro de 2020. 
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