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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 18/2021

 

A Universidade Federal de Pelotas em conformidade com o Regimento da Câmara
Stricto Sensu da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, e a Coordenação do
Programa de Pós-Graduação em Filosofia tornam público a alteração do Edital para Exame de
Seleção dos candidatos ao referido Curso de Mestrado em Filosofia conforme segue:

 

a) Retificação do Edital Nº  112/2020

b) No item III – DA SELEÇÃO E DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, Segunda
fase,  onde se lê: 
 As folhas de papel para a realização da prova escrita serão fornecidas pelo Programa e
deverão ser todas devolvidas ao final da prova. A prova terá duração de até 3 horas (180
minutos). Não será permitida a consulta a qualquer tipo de fonte. Ao final da prova escrita, o
candidato deverá entregar para a Comissão de Seleção os rascunhos e a versão final, todas
numeradas e identificadas com seu número de inscrição. Qualquer identificação na prova,
além do número de inscrição, implicará na desclassificação do candidato. 

leia-se: A prova escrita será realizada de modo remoto, a partir das 14 horas, através do link
https://webconf.ufpel.edu.br/b/lui-2ej-t4e

A prova terá duração de até 3 horas (180 minutos). Não será permitida a consulta a qualquer
tipo de fonte.

Terceira fase: onde se lê: O Exame de Seleção para o curso de Mestrado em Filosofia será
realizado no Instituto de Filosofia, Sociologia e Política (Campus das Ciências Sociais,
segundo andar), Rua Coronel Alberto Rosa, 154 – Porto, Pelotas/RS.

leia-se: O Exame de Seleção para o curso de Mestrado em Filosofia será realizado em
ambiente virtual através do link  https://webconf.ufpel.edu.br/b/lui-2ej-t4e

 

c) Os demais itens permanecem inalterados.

 

Pelotas, 01 de março de 2021.

 

Robinson dos Santos

COORDENADOR DO PPG FILOSOFIA
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De acordo:

 

Prof. Dr. Flavio Fernando Demarco

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UFPEL

 

Isabela Fernandes Andrade

REITORA DA UFPEL

 

Documento assinado eletronicamente por ROBINSON DOS SANTOS,
Coordenador de Curso de Pós-Graduação, Programa de Pós-Graduação
em Filosofia, em 01/03/2021, às 11:27, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.
Documento assinado eletronicamente por FLAVIO FERNANDO DEMARCO,
Pró-Reitor, Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, em
01/03/2021, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ISABELA FERNANDES ANDRADE,
Reitora, em 01/03/2021, às 18:56, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1217804 e o código CRC 9DB5327E.

Referência: Processo nº 23110.005145/2021-98 SEI nº 1217804
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