Universidade de Brasília – FACE
PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM REGULAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA/UnB/FACE/ Nº003/2010

1- PREÂMBULO
1.1 O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Regulação e Gestão de Negócios da Universidade
de Brasília, no uso de suas atribuições legais, torna pública e estabelece a RETIFICAÇÃO do Edital de
Chamada Pública/UnB/FACE/nº 001/2010, nos itens descritos a seguir, permanecendo inalterados os
demais itens e subitens do referido Edital.

ITEM 6.2
Onde se lê:
A Proposta e os documentos que a instruírem deverão ser apresentados em envelope, devidamente
fechado e rubricado no fecho, no período de 01/06/2010 a 16/07/2010, em dias úteis, nos horários
de 8h30 às 12h e das 14h às 17h, na Secretaria do CERME/UnB, localizada na Universidade de Brasília
(UnB), Departamento de Economia, secretaria, Campus Universitário Darcy Ribeiro, ICC Norte, Asa
Norte, CEP 70910-900, Brasília-DF, telefone (55) (61) 3307-3947.

Leia-se:
A Proposta e os documentos que a instruírem deverão ser apresentados em envelope, devidamente
fechado e rubricado no fecho, no período de 04/10/2010 a 01/12/2010, em dias úteis, nos horários
de 8h30 às 12h e das 14h às 17h, na Secretaria do CERME/UnB, localizada na Universidade de Brasília
(UnB), Departamento de Economia, secretaria, Campus Universitário Darcy Ribeiro, ICC Norte, Asa
Norte, CEP 70910-900, Brasília-DF, telefone (55) (61) 3307-3947.

ITEM 7.1
Onde se lê:
A reunião para a abertura dos envelopes, análise e seleção das Propostas de parcerias para a
implementação do Curso de Mestrado Profissional em Regulação e Gestão de Negócios da Universidade
de Brasília será pública, dirigida por uma Comissão especialmente designada pelo coordenador do
programa, e ocorrerá no dia 19 de julho de 2010, a partir das 10h, na sala de reuniões do
Departamento de Economia, ICC Norte, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Brasília, DF.

Leia-se:
A reunião para a abertura dos envelopes, análise e seleção das Propostas de parcerias para a
implementação do Curso de Mestrado Profissional em Regulação e Gestão de Negócios da Universidade
de Brasília será pública, dirigida por uma Comissão especialmente designada pelo coordenador do
programa, e ocorrerá no dia 06 de dezembro de 2010, a partir das 10h, na sala de reuniões do
Departamento de Economia, ICC Norte, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Brasília, DF.

ITEM 10.3
Onde se lê:
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Secretaria do
CERME/UnB, em Brasília - DF, nos dias 20/07/2010 a 22/07/2010 no horário de 08h30min às 12h e
das 14h às 17h.

Leia-se:
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Secretaria do
CERME/UnB, em Brasília - DF, nos dias 07/12/2010 a 09/12/2010 no horário de 08h30min às 12h e
das 14h às 17h.

Brasília - DF, 16 de julho de 2010.
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