EDITAL R Nº 05/2020

PROCESSO SELETIVO PARA MESTRADO PROFISSIONAL
EM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM ENFERMAGEM

O Vice-Reitor de Ensino de Graduação, de conformidade com os requisitos
legais e no uso das atribuições estatutárias e regimentais que lhes são conferidas,
notadamente pela Portaria R. nº 01 de 02 de janeiro de 2020, torna pública, para
conhecimento dos interessados, a retificação/prorrogação do prazo para as inscrições no
processo seletivo do Curso de Mestrado Profissional em Tecnologia e Inovação em
Enfermagem (MPTIE).
1. Os itens 2.2, 2.5 e 4.1, do Edital R. Nº 60/2019 passam a ter a seguinte redação:
2.2. Período de inscrição: 16 de dezembro de 2019 a 10 de fevereiro de 2020.
2.5. No caso de envio da documentação exigida para inscrição, nos termos deste Edital, através dos
Correios, a postagem deverá ser feita por Serviço de Entrega Urgente (Sedex, DHL etc.) e somente
será recebida até o dia 10 de fevereiro de 2020, para o mesmo endereço indicado no item 2.4,
valendo como comprovação de cumprimento do prazo de inscrição a data do recebimento da
documentação exigida para inscrição.
4.1. A matrícula será realizada no período de 03 a 20 de março de 2020 na Tesouraria da Unifor.
Após pagamento da matrícula, o aluno deverá se encaminhar à Secretária dos Mestrados
Profssionais, bloco E, salas E2 e E4 da UNIFOR, situada na Avenida Washington Soares, nº 1321,
Bairro Edson Queiroz, Fortaleza/CE (Telefone: 85-3477-3166; e-mail: mpe@unifor.br), das 07h30 às
12h e das 13h30 às 18h, e apresentar o comprovante de pagamento da taxa de matrícula e cópia
autenticada do diploma da graduaçoor histórico da graduaçoor RG e CPF.

CRONOGRAMA
Inscrição
Deferimento as inscrições
PRIMEIRA ETAPA: Análise do projeto

16/12/2019 a 10/02/2020
11/02/2020
até 13/02/2020

Resultado da primeira etapa e divulgação dos convocados para a
segunda fase
SEGUNDA ETAPA: Realização das Entrevistas (a entrega da fcha de
pontuação preenchida e comprovantes ocorrerá no dia e horário
defnido para entrevista)
TERCEIRA ETAPA: Análise dos Currículos
Divulgação do Resultado Final Provisório
Prazo de recurso
Prazo fnal da divulgação do Resultado Final, após decisão de recurso
Matrícula
Previsão de Início das Aulas

14/02/2020
18 a 19/02/2020

20/02/2020
21/02/2020
27 a 28/02/2020
02/03/2020
03 a 20/03/2020
Março de 2020

2. As demais disposições do EDITAL R. Nº 60/2019 permanecem inalteradas.

Fortaleza, 31 de janeiro de 2020.

Prof. Henrique Luís do Carmo e Sá
Vice-Reitor de Ensino de Graduaçoo

