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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE ENFERMAGEM

EDITAL
A Coordenação de Graduação do Curso de Enfermagem torna público, nos termos da Resolução CEPEC Nº
1540 e regulado pelo Edital Nº 22/2018 CGA/PROGRAD/UFG, o resultado provisório da seleção de
candidatos à matrícula em disciplinas isoladas, conforme a disponibilidade manifesta no endereço
<h ps://fen.ufg.br/up/126/o/UFG.pdf>. Os listados (ordem alfabé ca), por apresentar a documentação
comprobatória exigida, possuem deferimento ao pedido.
Candidatos

Vagas/Disciplinas

Gabriela Moreira Melo

1. Risco Biológico e Biossegurança
2. Saúde Mental

Neurilene Santana Pereira Veloso

1. Tecnologia da Educação em Saúde
2. Saúde Mental

O resultado ﬁnal das solicitações deferidas dos candidatos da Regional Goiânia será divulgado no sí o das
Unidades Acadêmicas ou dos respec vos cursos no dia 13/07/2018.
Os candidatos selecionados para cursar disciplinas e/ou módulos isolados nos cursos de graduação
presenciais da UFG na Regional Goiânia estão automa camente convocados, para comparecer na
Coordenadoria de Matrícula do Centro de Gestão Acadêmica - CM/CGA/UFG (Guichê III – Prédio da
Reitoria, Câmpus Samambaia (Campus II), Goiânia/GO, no horário de 7:30 às 19:30, no período de 06/08
a 10/08 para realizar cadastro e matrícula na disciplina e/ou módulo isolado.
O candidato selecionado deverá apresentar documento de iden dade para re rar o comprovante de
cadastro. O cadastro e matrícula poderão ser realizados por procuração pública ou procuração par cular
com ﬁrma reconhecida, acompanhada de cópia do documento de iden dade do procurador.

Documento assinado eletronicamente por Regiane Aparecida Dos Santos Soares Barreto,
Coordenador de Curso, em 09/07/2018, às 14:44, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0231196 e
o código CRC CF1848EB.
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