Comunicado Importante

Prezados,
Gostaríamos de prestar alguns esclarecimentos acerca do acesso ao ambiente virtual do curso
e início das atividades pedagógicas:
Para que todos os alunos estejam formalmente matriculados, possam participar das atividades
do curso e receber o título de especialista em caso de conclusão do mesmo com
aproveitamento, é necessário, entre outras tarefas, a validação das matrículas por parte da Pró
Reitoria de Pesquisa da UFPE (PROPESQ/UFPE), a qual é responsável pela gestão dos nossos
cursos de pós-graduação.
O processo de validação das matrículas visa verificar a pertinência e validade de documentos,
cadastro dos alunos nos sistemas de informação administrativos e pedagógicos da
universidade e assegurar que as vagas do curso sejam de fato ocupadas por profissionais que
atendam aos requisitos legais para a matrícula em um curso latu sensu e para a obtenção do
título de especialista.
No caso específico do nosso curso, este processo se dá através da verificação do envio correto
da documentação, conferência dos dados de cada documento, confrontamento das
informações da ficha de inscrição, documento de identidade e diploma, verificação da validade
do diploma de cada candidato e inclusão dos alunos nos sistemas internos da UFPE.
Ressalta-se que o nosso curso possui uma turma com 500 alunos, em quatro estados da região
Nordeste, o que aumenta o tamanho da tarefa e a responsabilidade pelo atendimento aos
preceitos da lei e às normas internas da UFPE, de modo que só aqueles que atendem aos
critérios para a matrícula possam estar vinculados ao curso e que todos aqueles que
concluírem o mesmo com aproveitamento sejam devidamente certificados e tenham seus
históricos escolares validados.
O processo acima citado, por si só, demanda bastante tempo e torna-se ainda mais lento em
função da necessidade de solução de eventuais pendências, sobretudo de envio de
documentação. Neste sentido, cabe-nos informar que a coordenação do curso identificou a
necessidade de ajuste de vários processos de matrícula, os quais demandavam o reenvio de
documentos que não atendiam às normas para o ingresso e certificação no curso.
Os candidatos com pendências no envio da documentação já foram informados e muitos deles
já resolveram o problema, mas esta situação aumenta ainda mais o tempo necessário para a
conclusão do processo de validação acima citado. Como consequência, o início das nossas

atividades precisou ser adiado, pois as normas internas da universidade e próprio princípio
da equidade, o qual defendemos no âmbito do Sistema Único de Saúde, não nos permitem
iniciar o mesmo curso em tempos diferentes ou para grupos diferentes.
Informamos que as equipes da coordenação do curso e da PROPESQ/UFPE estão se
empenhando para finalizar o processo de validação no mais breve intervalo de tempo que nos

seja possível, dado o grande volume de trabalho e as limitações de pessoal que são comuns
em alguns serviços públicos. Informaremos no site do curso e através de e-mail sobre a

nova data de abertura do nosso ambiente virtual de aprendizagem e início dos
módulos do curso.

Atenciosamente,

Flávio Renato Barros da Guarda e Simara Lopes Cruz Damázio
Coordenadores do curso

