
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021060800219

219

Nº 105, terça-feira, 8 de junho de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

EXTRATO DO EDITAL Nº 4, DE 4 DE JUNHO DE 2021
SELEÇÃO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO

Processo SEI nº 23117.034469/2021-73
O coordenador do Programa de Pós-graduação em Engenharia Biomédica -

PPGEB, da Faculdade de Engenharia Elétrica ( FEELT), da Universidade Federal de
Uberlândia (UFU), faz saber a todos quanto virem o presente Edital, ou dele tiverem
conhecimento, que serão abertas as inscrições e o processo de seleção para PPGEB
para ingresso no segundo semestre de 2021.O edital completo, as informações e
instruções pertinentes ao processo seletivo estão disponíveis na secretaria e no sítio
eletrônico do PPGEB. O número de vagas oferecidas para ingresso no segundo
semestre de 2021, é:

. Curso Ampla
Concorrência

Pretos, pardos,
indígenas

Pessoas com
deficiência

Total

. Alunos Regulares

. Mestrado 7 2 1 10

. Doutorado 5 1 1 10

. Alunos Especiais

. Mestrado 7 2 1 10

. Doutorado 7 2 1 10

Período de inscrição: 01 a 06/07/2021
A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das

normas e condições para o processo seletivo contidas neste edital e nas demais
normas pertinentes à matéria.

ADRIANO DE OLIVEIRA ANDRADE

EXTRATO DE EDITAL Nº 6, DE 2 DE JUNHO DE 2021

Processo SEI nº 23117.001959/2021-93
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO "LATO SENSU"
EM ENFERMAGEM NA SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE EM 2021/2.

A DIRETORA PRO TEMPORE DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU), no uso de suas atribuições legais e regulamentares, faz
saber a todos(as) quanto virem o presente Edital, ou dele tiverem conhecimento, que
serão abertas as inscrições e o processo de seleção para as vagas remanescentes do Curso
de Pós-Graduação Lato Sensu em Enfermagem na Saúde da Família e Comunidade, para
ingresso no segundo semestre de 2021.

As inscrições serão realizadas no período de 21/06/2021 a 23/07/2021 através
de formulário eletrônico disponível no site www.fau.org.br.

Na eventualidade do número de candidatos inscritos ser inferior ao número
mínimo de vagas estabelecidas, conforme o item 2.1. deste edital, ficará a Faculdade de
Medicina autorizada a prorrogar o prazo das inscrições para 07 (sete) dias e fazer a
retificação do prazo no edital disponível no site.

Por força da Portaria Conjunta nº - 45, de 24 de julho de 2017, a Fundação de
Apoio Universitário - FAU, CNPJ nº 21.238.738/0001- 61, está devidamente credenciada
para atuar como fundação de apoio à Universidade Federal de Uberlândia - UFU, conforme
processo nº 23000.024393/2017-07. Cabe à FAU a gestão administrativa e financeira no
que tange ao processo de seleção 2021/1 para ingresso ao curso de PÓS-GRADUAÇ ÃO
"LATO SENSU" ministrado pela Universidade Federal de Uberlândia - UFU. Desta feita, o
atendimento aos(às) interessados(as) se dará(ão) exclusivamente, por meios remotos,
correio eletrônico, telefone e WhatsApp no período de 21/06/2021 a 23/07/2021 nos
contatos discriminados abaixo:

Fundação de Apoio Universitário
Telefone: (34) 3239-7272
WhatsApp: (34) 99183-0074
E-mail: pos@fau.org.br
Observação: o prazo de resposta aos e-mails é de até 02 (dois) dias úteis após

o seu recebimento, no horário de 09h às 17h. Serão respondidas as dúvidas enviadas até
23/07/2021.

O edital completo estará disponível no sítio eletrônico www.famed.ufu.br.

CATARINA MACHADO AZEREDO
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