
 

 

 
COMUNICADO 

 
 

CONSIDERANDO a adequação do calendário acadêmico em reunião ordinária 
do Conselho Universitário da Universidade do Estado do Amazonas 
(CONSUNIV - UEA), realizada dia 29 de setembro de 2020, com a postergação 
do início das atividades presenciais para o dia 03 de novembro de 2020. 
 
CONSIDERANDO a recomendação do Grupo de Gestão do Plano de 
Contingência da UEA Diante da Pandemia da Doença pelo SARS-CoV-2 – 
COVID-19 (GG – UEA COVID-19) instituído por meio da Portaria GR/UEA N. 
0205 publicada em 16 de março de 2020. 
 
CONSIDERANDO o cenário de incerteza para a reprogramação do cronograma 
do certame. 
 
CONSIDERANDO o número de candidatos inscritos no processo seletivo e a 
segurança dos candidatos e demais envolvidos no certame diante da situação 
epidemiológica atual. 
  
CONSIDERANDO item 11.4 do Edital n° 043/2020- GR/UEA, os casos omissos 
serão resolvidos pela comissão de seleção, que será desfeita apenas após a 
matrícula de todos os alunos. 
  
A Comissão de Seleção do processo seletivo para admissão de alunos para o 
Curso de Mestrado Acadêmico em Saúde Coletiva, Edital 043/2020 GR-UEA, 
RESOLVE: 
  
1 – ADIAR a data da 1a etapa, prova de conhecimentos específicos na área de 
Saúde Coletiva, do dia 09/10/2020 para o dia 16/10/2020, no período 
matutino. 
 
2 – REALIZAR a referida avaliação através do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem da Universidade do Estado do Amazonas, considerando a 
impossibilidade de realização da mesma de forma presencial. 
 
Dessa forma, serão enviadas com antecedência orientações de acesso ao 
sistema para os candidatos, nos e-mails utilizados para a inscrição no 
certame. 
 
  



 

 

Também serão enviadas orientações específicas para o dia de prova, 
incluindo a necessidade dos candidatos terem acesso à internet para 
realização da avaliação, bem como equipamento com câmera e microfone, 
que devem permanecer habilitados durante todo o período de realização da 
prova. 
  
 
O referido adiamento tem por objetivo propiciar maior tempo para os 
candidatos se organizarem para a realização da avaliação em ambiente 
virtual. 
  
Atenciosamente, 
  
 

 

 
Angela Xavier Monteiro 

Presidente da comissão de seleção 

 


