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E D I T A L PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA O CURSO 

DE EXTENSÃO À DISTÂNCIA 

 “TÓPICOS EM ANÁLISES CLÍNICAS E TOXICOLÓGICAS” 

 

A coordenação do curso de extensão "Tópicos em Análises Clínicas e 

Toxicológicas" torna pública a abertura de processo de inscrição para o 

preenchimento de vagas conforme as normas e as instruções deste Edital.  

 

1. Curso  

1.1 O curso será conduzido na modalidade à distância e terá carga horária total 

de 20 horas e duração prevista de 6 semanas.  

1.2 O curso tem início previsto para o dia 14 de setembro de 2020, no 

ambiente virtual de aprendizagem “Moodle” - UFJF/CEAD. Caso seja 

necessário alterar essa data, os inscritos serão informados por email. 

1.3 Este curso irá abordar os seguintes temas: Anemias;  Correlação Clínico-

Laboratorial de exames de função renal e urina; Citometria de fluxo e suas 

aplicações no diagnóstico; Diagnóstico da pneumonia associada à ventilação 

mecânica em pacientes críticos e importância dele para pacientes com COVID-

19; Técnicas moleculares aplicadas às análises clínicas;  Diagnóstico 

Sorológico da COVID-19 e Exame Toxicológico. 

1.4 O Curso será totalmente gratuito.  

1.5 O participante só receberá certificação de participação se concluir todas as 

atividades obrigatórias do curso.  

1.6 O participante deverá possuir acesso à internet por meio de computador.  

 

2. Vagas e Critérios  

2.1 No primeiro oferecimento, serão disponibilizadas 40 (quarenta) vagas 

para o curso “Tópicos em Análises Clínicas e Toxicológicos” para 

profissionais de nível superior (farmacêutico, biomédico ou biólogo), 

atuantes na área de análises clínicas e que, portanto, possuem o registro no 

conselho de classe profissional. A distribuição de vagas ocorrerá de acordo 

com a ordem de inscrição, desde que acompanhada do envio do comprovante 

de registro no conselho de classe dentro do período de inscrição.   

 

2.2 Após realizar a inscrição, o candidato deverá enviar para o email 

cursoanalises.ufjfgv@gmail.com o comprovante de Registro no Conselho 

Profissional, no formato “.pdf”, respeitando o período de inscrição.  

É de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento correto do 

formulário de inscrição e envio online da documentação referida neste Edital.   

 O ato de inscrição implica em reconhecimento e aceitação pelo candidato 

de todas as condições previstas neste Edital. 
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3. Requisitos  

O candidato deve preencher corretamente todos os campos do formulário de 

inscrição e enviar o comprovante de registro no conselho de classe por email, 

conforme especificado nos itens 2.1.e 2.2. 

 

4. Inscrições  

4.1  As  inscrições  serão  realizadas  pela  internet  no  

link: https://forms.gle/asvnWe18KVTfpepX9, do dia 18 de agosto de 2020 até o 

dia 25 de agosto de 2020.  

4.2 Os candidatos que tiverem qualquer dúvida ou dificuldade sobre os 

procedimentos para inscrição, podem entrar em contato com a coordenação do 

curso após o dia 18 de agosto de 2020 pelo email 

cursoanalises.ufjfgv@gmail.com.  

  

5. Seleção e Resultado  

5.1 No dia 03 de setembro de 2020 os candidatos com inscrição efetivada 

receberão um e-mail com a confirmação da inscrição e orientações para a 

realização do primeiro acesso na Plataforma Moodle.  

5.2 O candidato selecionado deverá obrigatoriamente fazer login de acesso ao 

menos uma vez no ambiente virtual Moodle (https://ead.ufjf.br) de 13 de 

setembro até o dia 16 de setembro de 2020 para que seja confirmada a sua 

matrícula.  

5.3 No caso do candidato selecionado não realizar o primeiro acesso na 

plataforma no prazo descrito no item 5.2, o mesmo terá sua inscrição 

cancelada.  

5.4. É de responsabilidade do candidato verificar sua caixa de spam ou aba 

promoções ou social, sendo recomendado que adicione o email do curso aos 

seus contatos para evitar essas situações.  

  
  

6. Cronograma  
  Cronograma de Atividades  

Inscrição  

  

18/08/2020 a 25/08/2020  

  

Resultado  03/09/2020  

Início Previsto  14/09/2020  

  

7. Considerações finais  
 Os casos omissos neste edital serão avaliados e julgados pela coordenação do curso.  

As datas desse edital  
  

  

Governador Valadares, 17 de agosto de 2020.   


