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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
 

O�cio nº 19/2020/FACC - PPG - ACSP/UFMT

OFICIO Nº 019/ACSP5.CIC/FACC/2020
Cuiabá – MT 10 de dezembro de 2020

À

DIRETORIA GERAL DA FUNDAÇÃO UNISELVA

PROF. Dr. CRISTIANO MACIEL

REF: SUSPENSÃO DOS PRAZOS DO CURSO DE AUDITORIA E CONTROLADORIA NO SETOR
PÚBLICO – 5ª EDIÇÃO

Considerando emissão de Portaria do Ministério da Educação – MEC homologando resolução do Conselho
Nacional de Educação – CNE com recomendação para permanência do ensino remoto para o ano de 2021;

Considerando a permanência da determinação do Ministério na Saúde – MS para que não haja aglomerações,
mantendo isolamento, etc, para enfrentamento ao coronavírus (COVID-19);

Considerando a manutenção da insegurança econômica, instabilidade dos empregos e salários que o País
atravessa;

Considerando as incertezas financeiras dos profissionais alvo deste curso;

Considerando que o curso de Auditoria e Controladoria no Setor Público é presencial e auto financiável;

Decidimos:

§ 1º - Suspender por mais seis meses, ou seja, até 30 de junho de 2021 os prazos das inscrições no curso,
evitando-se assim expectativas aos inscritos em um ambiente incerto;

§ 2º - Suspender os prazos de realizações dos módulos, reajustando-os após o retorno à normalidade
econômica Nacional;

§ 3º - Refazer o calendário com novos prazos para inscrições, matrículas e realização das atividades, após o
retorno à normalidade.

§ 4º - Garantir análise dos documentos dos profissionais já inscritos, e, estando em conformidade com o
edital priorizando sua matrícula após o retorno à normalidade, até o limite das vagas;

Pedimos desculpas pelo transtorno, mas neste momento não nos restam opções frente à necessidade de
cuidarmos da saúde de todos, garantindo também o equilíbrio econômico financeiro do curso.

 

Atenciosamente

 

PROF Me ADÃO FERREIRA DA SILVA
Coordenador do Curso Auditoria e Controladoria no Setor Publico

SIAPE 2292078 – CRC MT 6.515/O-0 – OAB MT 24.354/O
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Documento assinado eletronicamente por ADAO FERREIRA DA SILVA, Coordenador(a) do Curso de
Especialização ACSP / FACC - UFMT, em 10/12/2020, às 14:28, 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�p://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3093085 e
o código CRC A6450083.

Referência: Processo nº 23108.094862/2020-44 SEI nº 3093085
Universidade Federal de Mato Grosso - Av. Fernando Corrêa da Costa, n 2367 - Bairro Boa Esperança - Cuiabá/MT - CEP 78060-900
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