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Edital UAB-UFABC Nº 002/2019 – Adiamento do Início das Aulas 

 

Divulga o adiamento do início das aulas do curso 

para o 1º semestre de 2020 - Processo Seletivo de 

candidatos/as para Ingresso em 2019 na pós-

graduação lato sensu Especialização em Ciência 

e Tecnologia. 

 

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 e, 

 CONSIDERANDO o disposto no item 13.7 do Edital UAB-UFABC Nº 002/2019; e 

 CONSIDERANDO Ofício nº 116/2019-CAAC/CGPC/DED/CAPES que comunica a não 

recomposição até o momento, do orçamento de 2019, comprometendo qualquer 

possibilidade de início de novas ofertas este ano e que recomenda a reorganização do 

início da oferta do curso de Especialização em Ciência e Tecnologia para o primeiro 

semestre de 2020. 

TORNA PÚBLICO o adiamento do início das aulas, antes agendado para 19 de outubro de 

2019. 

 

1. A definição da data de início das aulas, dentro do primeiro semestre de 2020, e do novo 

calendário do curso está condicionada à liberação de verbas pela CAPES ou órgão 

governamental competente. 

 

2. Candidatos/as que efetivaram suas matrículas nos polos permanecerão com situação discente 

“Trancado” enquanto a CAPES ou órgão governamental competente não liberar verbas para 

oferta do curso. 

 

2.1. O tempo que o/a discente passar sob “trancamento” não será contabilizado no prazo 

máximo de conclusão do curso. 

 

2.2. Discente com situação: “Trancado” não possui vínculo ativo com a Universidade, 

portanto não faz jus ao atestado de matrícula, o qual somente será emitido após a modificação 

da situação para discente “Ativo”.  

 

2.3. A situação será modificada para discente “Ativo” nas seguintes condições: 

2.3.1. A CAPES ou órgão governamental competente liberar verbas para oferta do 

curso; E 
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2.3.2. Candidato/a matriculado/a confirmar disponibilidade e interesse em realizar o 

curso, diante novo calendário de oferta a ser apresentado pela coordenação. 

 

3. A consulta de disponibilidade e interesse que trata o item 2.3.2 deste documento será 

divulgada no endereço: http://proec.ufabc.edu.br/cursos/cursos-de-especializacao/ciencia-e-

tecnologia, e enviada para o e-mail informado no ato da inscrição. 

 

3.1. Caso haja desistência por parte dos/as que efetivaram suas matrículas nos polos os/as 

candidatos/as em Lista de Espera poderão ser convocados/as para matrícula a critério da 

coordenação e a depender das condições de infraestrutura e orçamentárias disponíveis. 

 

Santo André - SP, 17 de outubro de 2019. 

 

 

 

Itana Stiubiener 

Coordenadora do curso 
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