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Edital UAB-UFABC Nº 001/2019 – Retificação 

 

Retifica os itens 7 e 11.1 referentes ao 

cronograma e à matrícula do Processo Seletivo 

de candidatos/as para Ingresso em 2019 na pós-

graduação lato sensu Especialização em Ensino 

de Química - Formação continuada para o 

ensino de Química. 

 

A Universidade Federal do ABC, em parceria com o Programa Universidade Aberta do Brasil - 

UAB, por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, no uso de suas atribuições legais, retifica 

os itens 7 e 11.1 do Edital em epígrafe.  

 

Item 7. DO CRONOGRAMA 

 

Retificação de: 

Período de inscrição 01/07/2019 até 15/07/2019 

Divulgação do resultado classificatório no endereço: 
http://proec.ufabc.edu.br/cursos/cursos-de-especializacao/ensino-de-

quimica 

19/07/2019, após às 17h 

Prazo para Recurso sobre o resultado da classificação 19 a 22/07/2019 

Divulgação do resultado classificatório final e Primeira lista 

de chamada para matrícula no endereço: 
http://proec.ufabc.edu.br/cursos/cursos-de-especializacao/ensino-de-

quimica 

24/07/2019, após às 17h 

Matrícula nos polos - Primeira lista de chamada 25, 26 e 27/07/2019 

São José dos Campos: somente 

25 e 26/07/2019 

Divulgação da Segunda lista de chamada no endereço: 
http://proec.ufabc.edu.br/cursos/cursos-de-especializacao/ensino-de-

quimica 

30/07/2019, após às 17h 

Matrícula nos polos - Segunda lista de chamada 02 e 03/08/2019 

Início do curso 10/08/2019 
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Para: 

Período de inscrição 01/07/2019 até 28/07/2019 

Divulgação do resultado classificatório no endereço: 
http://proec.ufabc.edu.br/cursos/cursos-de-especializacao/ensino-

de-quimica 

01/08/2019, após às 17h 

 

Prazo para Recurso sobre o resultado da classificação 02 a 04/08/2019 

Divulgação do resultado classificatório final e 

Primeira lista de chamada para matrícula no endereço: 
http://proec.ufabc.edu.br/cursos/cursos-de-especializacao/ensino-

de-quimica 

05/08/2019, após às 17h 

Matrícula nos polos - Primeira lista de chamada 08, 09 e 10/08/2019 

Divulgação da Segunda lista de chamada no 

endereço: 
http://proec.ufabc.edu.br/cursos/cursos-de-especializacao/ensino-

de-quimica 

13/08/2019, após às 17h 

Matrícula nos polos - Segunda lista de chamada 16 e 17/08/2019 

Início do curso 24/08/2019 

 

 

No item 11. DA MATRÍCULA NO CURSO 

 

Retificação de: 

11.1. Para candidatos/as classificados/as na Primeira Lista de Chamada, a matrícula será 

realizada pelo/a próprio/a candidato/a, nos dias 25, 26 e 27 de julho de 2019.  

11.1.1. Excepcionalmente para candidatos/as do Polo de São José dos Campos, a 

matrícula será realizada somente nos dias 25/07 e 26/07, devido a um feriado municipal 

no dia 27/07/2019. 

Para: 

11.1. Para candidatos/as classificados/as na Primeira Lista de Chamada, a matrícula será 

realizada pelo/a próprio/a candidato/a, nos dias 08, 09 e 10 de agosto de 2019. 

 

Santo André - SP, 11 de julho de 2019. 

 

 

 

Anderson Orzari Ribeiro 

Coordenador do curso  
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