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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 36/2019

A Universidade Federal de Pelotas em conformidade com o Regimento Stricto Sensu da Pró-Reitoria de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, e a Coordenação do Curso/Programa de Pós-Graduação em Biologia
Animal tornam público a alteração do Edital para Exame de Seleção dos candidatos ao referido
Curso/Programa, conforme segue:
 
a) Retificação do Edital Nº  165/2019
b) No item I - DA INSCRIÇÃO, onde se lê:
As inscrições ao Exame de Seleção para o Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal da UFPel estarão
abertas no período das 08:00 horas do dia 02 de dezembro até as 23:59 horas do dia 13 de dezembro de
2019 (horário de Brasília, DF). As inscrições serão realizadas exclusivamente através do envio do requerimento
de inscrição e de toda a documentação para o e-mail do Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal:
ppgbioanimal@gmail.com. No ato da inscrição o candidato deverá obrigatoriamente: (a) colocar o seguinte
assunto no e-mail: “Inscrição Mestrado 2020 – PPGBA”; (b) deverá enviar toda a documentação (descrita
descrita no item 2 desta sessão) em PDF em um único e-mail; (c) observar o período de inscrição descrito
acima; (d) não serão aceitos documentos anexados posteriormente ao envio da inscrição. Observada qualquer
irregularidade no procedimento de inscrição, o candidato será automaticamente desclassificado do processo
seletivo.
leia-se:
As inscrições ao Exame de Seleção para o Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal da UFPel estarão
abertas no período das 08:00 horas do dia 09 de dezembro até às 23:59 horas do dia 17 de dezembro de
2019 (horário de Brasília, DF). As inscrições serão realizadas exclusivamente através do envio do
requerimento de inscrição e de toda a documentação para o e-mail do Programa de Pós-Graduação em Biologia
Animal: ppgbioanimal@gmail.com. No ato da inscrição o candidato deverá obrigatoriamente: (a) colocar o
seguinte assunto no e-mail: “Inscrição Mestrado 2020 – PPGBA”; (b) deverá enviar toda a documentação
(descrita no item 2 desta sessão) em PDF em um único e-mail; (c) observar o período de inscrição descrito
acima; (d) não serão aceitos documentos anexados posteriormente ao envio da inscrição. Observada qualquer
irregularidade no procedimento de inscrição, o candidato será automaticamente desclassificado do processo
seletivo.
c) Os demais itens permanecem inalterados.

 

Pelotas, 04 de dezembro de 2019.

 

Marco Silva Gottschalk

COORDENADOR DO CURSO

 



De acordo:

 

Flávio Fernando Demarco

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UFPEL

 

Pedro Rodrigues Curi Hallal

REITOR DA UFPEL

 

Documento assinado eletronicamente por MARCO SILVA GOTTSCHALK, Coordenador de Curso de Pós-
Graduação, Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, em 04/12/2019, às 16:51, 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 MARCOS BRITTO CORREA, Coordenador, Coordenação de
Pesquisa, em 05/12/2019, às 17:09, 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 PEDRO RODRIGUES CURI HALLAL, Reitor, em 09/12/2019, às
09:54, 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 0808164 e o
código CRC 23996EED.
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