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INFORME IMPORTANTE 

 

 

ADIAMENTO DE MATRICULAS E DO INICIO DAS ATIVIDADES 

 

Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a todos por este processo de seleção. 

Independente se foi aprovado ou não, agradecemos muito sua participação, que nos deixar 

feliz por vermos ao longo destes meses pessoas tão capacitadas e dedicadas ao SUS. 

Também ficamos tristes de não podermos acolher a todos no nosso programa. 

  

Aos aprovados, informamos que devido às medidas adotadas pela UFPR em razão da 

pandemia do coronavírus, mas também por todas as universidades da rede PROFSAUDE, 

houve a suspensão do calendário acadêmico até o dia 02 de maio de 2020. Portanto, a 

Coordenação Acadêmica Nacional do PROFSAUDE decidiu adiar o início do curso. Não 

definiremos, neste momento, novo cronograma, mas estaremos em contato permanente por 

este site e enviaremos atualizações. Isto acarreta em adiamento também da matrícula, mas 

sem prejuízo aos aprovados que tem suas vagas garantidas. 

  

Mesmo adiando o primeiro encontro presencial para uma data a definir, achamos importante 

no contexto que estamos vivendo realizar um evento inaugural do PROFSAÚDE Nacional. O 

evento ocorrerá no dia 03 de abril de 2020 de 9 às 11 horas por web através de 

um link que será disponibilizado para todo o Brasil em tempo real. O tema será 

COVID19 e Atenção Primária. O palestrante será Professor Estevão Portela, Médico, 

Infectologista do INI/Fiocruz. A mesa terá a presença da presidente da FIOCRUZ e da 

ABRASCO. A aula também será gravada e disponibilizada em nosso site do 

PROFSAUDE nacional. Em breve, enviaremos o link para todos os alunos aprovados. 

Curitiba, 23 de março de 2020. 

 

 
Prof° Dr° Deivisson Vianna Dantas dos Santos 

Coordenador Acadêmico UFPR 

mailto:mestradoscoletivaufpr@gmail.com

