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Sobre o prazo das inscrições, Item 3.1 do Edital 

 

Onde lê-se: “no período de 20 de maio de 2019 a 20 de junho de 2019” 

 

Leia-se: “no período de 20 de maio de 2019 a 05 de julho de 2019” 

 

 

Sobre os documentos necessários para inscrição, Item 3.2 do Edital 

 

Onde lê-se: “Cópia do diploma de graduação (frente e verso), ou certificado de conclusão 

de curso superior (com data de emissão de até no máximo 6 meses)” 

 

Leia-se: “Cópia do diploma de graduação (frente e verso), ou certificado de conclusão de 

curso superior” 

 

 

 

 



Sobre o contato para interposição de recurso, Item 3.4 do Edital 

 

Onde lê-se: “A interposição do recurso administrativo, devidamente justificado, deverá ser 

feita junto à Secretaria da PROPPG ou via e-mail: ppgesufersa@gmail.com”. 

 

Leia-se: “A interposição do recurso administrativo, devidamente justificado, deverá ser 

feita junto à Secretaria da PROPPG ou via e-mail: epufersa2019@gmail.com”. 

 

 

Sobre o contato para dúvidas, Item 3.6 do Edital 

 

Onde lê-se: “Informações adicionais podem ser obtidas via e-mail do programa: 

ppgesufersa@gmail.com”. 

 

Leia-se: “3.6 Informações adicionais podem ser obtidas via e-mail do programa: 

epufersa2019@gmail.com”  

 

 
Sobre o cronograma, Item 5 do Edital 

 

Onde lê-se:  

Atividades Datas 
Lançamento do edital 17/05/2019 
Inscrições online 20/05/2019 a 20/06/2019 
Homologação das inscrições 21/06/2019  
Interposição de recursos 3 (três) dias úteis a contar data de 

publicação da Homologação das 
inscrições 

Resultado Final Até 28/06/2019 
Interposição de recursos 3 (três) dias úteis a contar data de 

publicação do resultado final 
Matrículas 08/07/2019 a 12/07/2019 
Início das aulas 02/08/2019 

 

 



Leia-se:  

Atividades Datas 
Lançamento do edital 17/05/2019 
Inscrições online 20/05/2019 a 05/07/2019 
Homologação das inscrições 08/07/2019  
Interposição de recursos 3 (três) dias úteis a contar data de 

publicação da Homologação das 
inscrições 

Resultado Final Até 12/07/2019 
Interposição de recursos 3 (três) dias úteis a contar data de 

publicação do resultado final 
Matrículas 22/07/2019 a 26/07/2019 
Início das aulas 02/08/2019 

 

 


