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ERRATA Nº 03 - EDITAL Nº 89/2018
Alteração Normas do Processo Seletivo para os
Cursos de Mestrado e Doutorado do Programa de
Pós- Graduação em Biossistemas da Universidade
Federal do ABC, referente ao ingresso no segundo
quadrimestre do ano de 2019.

O Programa de Pós-Graduação em Biossistemas da Universidade Federal do ABC (UFABC)
torna pública a pública a RETIFICAÇÃO ao Edital nº 89/2018 publicado no Boletim de
Serviço nº 807 de 04.01.2019 – que institui regras do Processo Seletivo para os Cursos de
Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Biossistemas, referente ao ingresso
no segundo quadrimestre do ano de 2019.

Onde se lê:
1.1. O processo seletivo será realizado pela Comissão de Seleção, indicada pela Coordenação
do Programa, a qual será presidida pelo Prof. Dr. Sergio Daishi Sasaki (SIAPE 2605490) e
mais quatro docentes.
Leia-se:
1.1. O processo seletivo será realizado pela Comissão de Seleção, indicada pela Coordenação
do Programa, a qual será presidida pelo Prof. Dr. Sergio Daishi Sasaki (SIAPE
2605490), Ana Carolina Santos de Souza Galvão (1672728), César Augusto João
Ribeiro (2227329), Marcelo Augusto Christoffolete (1653932) e Maria Cristina Carlan
da Silva (2605420).

Onde se lê:

2.

DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO

2.1.
O calendário de inscrição, seleção, divulgação dos selecionados (aprovados) para o 2°
quadrimestre do ano de 2019 é apresentado a seguir:
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Prazo de inscrição

11/02/2019 - 22/03/2019

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas (com os
motivos)
Prazo para recurso das inscrições indeferidas

26/03/2019
26/03/2019 - 28/03/2019

Resultado dos recursos das inscrições

02/04/2019

Realização da entrevista, avaliação sobre conhecimento do
projeto proposto e análise de currículo.
Divulgação do resultado parcial (etapa classificatória)

10 -12/04/2019
12/04/2019

Prazo para recurso do resultado parcial (etapa classificatória)

15-17/04/2019

Divulgação do resultado final

até 23/04/2019
de acordo com o calendário

Matrícula (entrega de documentos)

acadêmico
de acordo com o calendário

Início das aulas

acadêmico
Leia-se:
2.

DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO

2.1.
O calendário de inscrição, seleção, divulgação dos selecionados (aprovados) para o 2°
quadrimestre do ano de 2019 é apresentado a seguir:
De 11/02/2019 até às
16h59min. de 28/03/2019

Prazo de inscrição
Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas (com os
motivos)
Prazo para recurso das inscrições indeferidas

29/03/2019
30/03/2019 - 02/04/2019

Resultado dos recursos das inscrições

03/04/2019

Realização da entrevista, avaliação sobre conhecimento
do projeto proposto e análise de currículo.
Divulgação do resultado parcial (etapa classificatória)
Prazo para recurso do resultado parcial (etapa classificatória)
Divulgação do resultado final

10/04/2019 - 12/04/2019
12/04/2019
15/04/2019 - 17/04/2019
até 23/04/2019
de acordo com o calendário

Matrícula (entrega de documentos)

acadêmico
2
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de acordo com o calendário

Início das aulas

acadêmico

Onde se lê:

3.

DAS VAGAS OFERECIDAS

3.1. Serão oferecidas 12 (doze) vagas para o Mestrado e 06 (seis) vagas para o Doutorado.
O número exato de vagas poderá sofrer alteração em função da existência de candidatos aptos
nos termos do presente Edital.

Leia-se:

3.

DAS VAGAS OFERECIDAS

3.1. Serão oferecidas 06 (seis) vagas para o Mestrado e 03 (tres) vagas para o
Doutorado. O número exato de vagas poderá sofrer alteração em função da existência de
candidatos aptos nos termos do presente Edital.

Onde se lê:
4.

DA INSCRIÇÃO

4.1. Para se inscrever no processo seletivo, o candidato deverá acessar, no período de 11 de
fevereiro a 22 de março de 2019 (horário de Brasília), o formulário de inscrição do
programa disponível no site: http://propg.ufabc.edu.br/processos-seletivos/, responder ao
questionário e anexar as cópias dos documentos listados abaixo (Obrigatoriamente em formato
PDF):
Leia-se:
4.

DA INSCRIÇÃO
3
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4.1. Para se inscrever no processo seletivo, o candidato deverá acessar, no período de 11 de
fevereiro até ás 16h59min. do dia 28 de março de 2019 (horário de Brasília), o formulário
de inscrição do programa disponível no site: http://propg.ufabc.edu.br/processos-seletivos/,
responder ao questionário e anexar as cópias dos documentos listados abaixo
(Obrigatoriamente em formato PDF):
Santo André, 18 de março de 2019.

Sergio Daishi Sasaki
Siape 2605490
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Biossistemas.
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