EDITAL nº 29/2020 PROPPG
SELEÇÃO DE DISCENTES PARA O MESTRADO NO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO ANIMAL
Retificação

Onde se lê:

Quadro 01. Distribuição de vagas para a seleção 2021.1 do curso de Mestrado em PRODUÇÃO
ANIMAL dentre os docentes do PPGPA.
Área de Atuação
Vagas
Produção de ruminantes e forragicultura
01
Tecnologia de produtos de origem animal
02
Nutrição e Produção de Suínos
02
Fisiologia e bem-estar de animais de produção (ruminantes e não-ruminantes)
02
Aquicultura em ambientes hiper salinos
01
Reprogramação fetal - impacto na reprodução e produção (produção de não
02
ruminantes)
Metabolismo e nutrição de ruminantes
02
Produção animal agroecológica
01
Produção de monogástricos
01
Produção de não ruminantes
03

Leia-se
Quadro 01. Distribuição de vagas para a seleção 2021.1 do curso de Mestrado em PRODUÇÃO
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ruminantes)
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Onde se lê:
2.DAS INSCRIÇÕES
A inscrição para vagas do processo seletivo objeto deste Edital será realizada,
exclusivamente, via internet, no Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas –
SIGAA, a partir de 05 até 25/01/2021. O link e o tutorial de inscrição podem ser consultados no
site do PPGPA: https://ppgpa.ufersa.edu.br/. Toda a documentação abaixo deverá ser
digitalizada em PDF e adicionada em local indicado no sistema de submissão:

Leia-se
A inscrição para vagas do processo seletivo objeto deste Edital será realizada,
exclusivamente, via internet, no Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas –
SIGAA, a partir de 05/01/2021 até 05/02/2021. O link e o tutorial de inscrição podem ser
consultados no site do PPGPA: https://ppgpa.ufersa.edu.br/. Toda a documentação abaixo deverá
ser digitalizada em PDF e adicionada em local indicado no sistema de submissão:
Onde se lê:
2.7. Os pedidos de inscrição do (a)s candidato (a)s serão analisados quanto à homologação pela
Comissão de Seleção instituída pelo Colegiado do PPGPA. As inscrições homologadas serão
divulgadas no site do PPGPA e da PROPPG/UFERSA na internet até 27/01/2021. A partir da
data de divulgação, o (a) candidato (a) cujo pedido de inscrição não tiver sido homologado ou
deferido poderá recorrer dessa decisão no prazo máximo de dois dias úteis. A divulgação
definitiva da homologação das inscrições ocorrerá em 01/02/2021.
2.8.As inscrições homologadas deverão enviar até o dia 12 de fevereiro de 2021 a proposta de
trabalho, via formulário eletrônico a ser disponibilidade no momento de homologação das
inscrições, além do formato PDF, um vídeo de apresentação deverá ser encaminhado juntamente
com o projeto, as instruções para a formatação do vídeo serão publicadas juntamente com a
homologação das inscrições.
Leia-se:
2.7. Os pedidos de inscrição do (a)s candidato (a)s serão analisados quanto à homologação pela
Comissão de Seleção instituída pelo Colegiado do PPGPA. As inscrições homologadas serão
divulgadas no site do PPGPA e da PROPPG/UFERSA de acordo com o cronograma estabelecido
neste edital.
2.8.As inscrições homologadas deverão enviar até dia 19 de fevereiro de 2021 a proposta de
trabalho, via formulário eletrônico a ser disponibilidade no momento de homologação das
inscrições, além do formato PDF, um vídeo de apresentação deverá ser encaminhado juntamente
com o projeto, as instruções para a formatação do vídeo serão publicadas juntamente com a
homologação das inscrições.

Onde se lê:
3.3. Resultados do processo seletivo
d) O resultado provisório do processo seletivo deverá ser divulgado a partir do dia 19/02/2021
no site do PPGPA e da PROPPG/UFERSA. Após a divulgação, os candidatos terão dois dias
úteis para apresentação de recursos junto à PROPPG da UFERSA.

Leia-se:
3.3. Resultados do processo seletivo
d) O resultado provisório do processo seletivo deverá ser divulgado de acordo com o cronograma
estabelecido neste edital no site do PPGPA e da PROPPG/UFERSA. Após a divulgação, os
candidatos terão dois dias úteis para apresentação de recursos junto à PROPPG da UFERSA.

Onde se lê:
6. DOS PRAZOS
O cronograma de atividades do presente processo seletivo encontra-se expresso no Quadro 2.
Quadro 2. Cronograma de atividades do Processo Seletivo 2020.2 para Mestrado do
PPGPA/UFERSA.
Atividade
Período
Lançamento do Edital
29/12/2020
Inscrições
05 a 25/01/2021
Divulgação das inscrições homologadas
Até dia 27/01/2021
Prazo para recurso da homologação das
Dois dias úteis a partir da data de
inscrições
divulgação das inscrições homologadas
Divulgação
definitiva
das
inscrições
01/02/2021
homologadas
Envio dos Projetos
10 a 12/02/2021
Processo seletivo
17 a 19/02/2021
Divulgação do resultado provisório
A partir de 19/02/2021
Prazo para interposição de recursos
Dois dias úteis a partir da data de
divulgação do resultado provisório
Divulgação do resultado final
24/02/2021
Leia-se:
6. DOS PRAZOS
O cronograma de atividades do presente processo seletivo encontra-se expresso no Quadro 2.
Quadro 2. Cronograma de atividades do Processo Seletivo 2021.1 para Mestrado do
PPGPA/UFERSA.
Atividade
Período
Lançamento do Edital
29/12/2020
Inscrições
05/01 a 05/02/2021
Divulgação das inscrições homologadas
08/02/2021
Prazo para recurso da homologação das
Dois dias úteis a partir da data de
inscrições
divulgação das inscrições homologadas
Divulgação
definitiva
das
inscrições
11/02/2021
homologadas
Envio dos Projetos
17 a 19/02/2021
Processo seletivo
22 a 24/02/2021
Divulgação do resultado provisório
A partir de 25/02/2021
Prazo para interposição de recursos
Dois dias úteis a partir da data de
divulgação do resultado provisório
Divulgação do resultado final
28/02/2021
Mossoró, 25 de janeiro de 2021
____________________________________
Prof. Dr. Glauber Henrique de Sousa Nunes
Pró-Reitor Adjunto de Pesquisa e Pós-Graduação da UFERSA

____________________________________
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Coordenador do PPGPA / UFERSA

