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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
Centro de Engenharias
Curso de Especialização em Engenharia de Biossistemas a distância

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 14/2018
A Universidade Federal de Pelotas em conformidade com o Regimento Geral dos Cursos de PósGraduação Lato Sensu da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, e a Coordenação do Curso
de Pós-Graduação em Engenharia de Biossistemas a distância tornam público a alteração do Edital para
Exame de Seleção dos candidatos ao referido Curso conforme segue:
a) Retificação do Edital Nº 42/2018;
b) No item I- DA INSCRIÇÃO, onde se lê: "o período de inscrições será de 25 de maio a 05 de julho de
2018" , leia-se: "o período de inscrições será de 25 de maio a 20 de julho de 2018";
c) No item I - DA INSCRIÇÃO, onde se lê: "3- Os candidatos que não puderem comparecer
pessoalmente à Secretaria do Curso poderão se inscrever enviando toda a documentação e o requerimento
de inscrição via Correio (Sedex), desde que seja respeitada a data limite de postagem de 05 de julho de
2018. Não serão aceitas as inscrições enviadas após essa data",
leia-se: "3- Os candidatos que não puderem comparecer pessoalmente à Secretaria do Curso poderão se
inscrever enviando toda a documentação e o requerimento de inscrição via Correio (Sedex), desde que seja
respeitada a data limite de postagem de 20 de julho de 2018. Não serão aceitas as inscrições enviadas
após essa data.";
d) No item V- DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS, onde se lê: "a) A lista dos candidatos préselecionados será divulgada em ordem alfabética dos nomes. Esta lista será divulgada na página do Curso
(wp.ufpel.edu.br/biossistemas) e no portal da UFPel (http://www.ufpel.edu.br) a partir do dia 17 de julho
de 2018.",
leia-se: "a) A lista dos candidatos pré-selecionados será divulgada em ordem alfabética dos nomes. Esta
lista será divulgada na página do Curso (wp.ufpel.edu.br/biossistemas) e no portal da UFPel
(http://www.ufpel.edu.br) a partir do dia 30 de julho de 2018.";
e) No item V- DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS, onde se lê: "c) A matrícula dos candidatos
selecionados será realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2018, através do preenchimento e envio do
formulário de matrícula disponível na página do curso (wp.ufpel.edu.br/biossistemas) para o email especializacaoembiossistemas@gmail.com ."
leia-se: "c) A matrícula dos candidatos selecionados será realizada no dia 31 de julho de 2018, através do
preenchimento e envio do formulário de matrícula disponível na página do curso
(wp.ufpel.edu.br/biossistemas) para o e-mail especializacaoembiossistemas@gmail.com .";
f) No item V- DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS, onde se lê: "O curso iniciará no dia 13 de agosto
de 2018.", leia-se: "O curso iniciará no dia 10 de setembro de 2018.";
g) Os demais itens permanecem inalterados.
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MARIA LAURA GOMES SILVA DA LUZ
COORDENADOR DO CURSO
De acordo:
FLAVIO FERNANDO DEMARCO
PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UFPEL
PEDRO RODRIGUES CURI HALLAL
REITOR DA UFPEL
Documento assinado eletronicamente por PEDRO RODRIGUES CURI HALLAL, Reitor, em 05/07/2018,
às 15:21, 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 05/07/2018, às 16:26, 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 MARIA LAURA GOMES SILVA DA LUZ, Professor do
Magistério Superior/Classe/Tit., em 05/07/2018, às 16:41, 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.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0200463 e
o código CRC CE9BF195.
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