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Edital de 03 de maio de 2018 

Retificação 

O PPG Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde, com associação entre 

UFRGS/UFSM/FURG/UNIPAMPA retifica o Edital de Seleção publicado em 02 

de maio de 2018: 

Onde se lê: 
 
VIIa. Etapas para Mestrado: 
... 
Divulgação do resultado da segunda etapa: será pelo site www.siposg.furg.br até 
o dia 20 de junho de 2018. 
 
... 
 
 
VIIb. Etapas para Doutorado: 
... 
Divulgação do resultado da primeira etapa: será pelo site www.siposg.furg.br até 
o dia 20 de junho de 2018. 
 
... 
Segunda etapa: Defesa de projeto e de memorial (Etapa eliminatória e 
classificatória, com peso 7) 
 
Data: 25 a 27 de junho de 2018 (horário a ser divulgado após o resultado da 
primeira etapa) 
 
... 
Divulgação do resultado da segunda etapa: será pelo site www.siposg.furg.br até 
o dia 28 de junho de 2018. 
... 
Divulgação do resultado da terceira etapa: será pelo site www.siposg.furg.br até 
o dia 06 de julho de 2018. 
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Leia-se: 
 
VIIa. Etapas para Mestrado: 
... 
Divulgação do resultado da segunda etapa: será pelo site www.siposg.furg.br até 
o dia 21 de junho de 2018. 
 
... 
 
VIIb. Etapas para Doutorado: 
... 
Divulgação do resultado da primeira etapa: será pelo site www.siposg.furg.br até 
o dia 13 de junho de 2018. 
... 
Segunda etapa: Defesa de projeto e de memorial (Etapa eliminatória e 
classificatória, com peso 7) 
 
Data: 18 a 20 de junho de 2018 (horário a ser divulgado após o resultado da 
primeira etapa) 
... 
Divulgação do resultado da segunda etapa: será pelo site www.siposg.furg.br até 
o dia 21 de junho de 2018. 
... 
Divulgação do resultado da terceira etapa: será pelo site www.siposg.furg.br até 
o dia 28 de junho de 2018. 
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Cronograma do Processo Seletivo: 

ETAPAS DA SELEÇÃO DOUTORADO MESTRADO 

Lançamento do Edital 02 de maio 02 de maio 

Edital de retificação 03 de maio 03 de maio 

Início do período de inscrição 21 de maio 21 de maio 

Período de solicitação de isenção de 
taxa de inscrição  

21 e 22 de maio 21 e 22 de maio 

Término do período de inscrição 28 de maio 28 de maio 

Recurso para homologação 05 de junho 05 de junho 

Resultado dos recursos Até 06 de junho Até 06 de junho 

Primeira Etapa 11 e 12 de junho 11 e 12 de junho 

Divulgação resultado primeira etapa Até 13 de junho Até 13 de junho 

Recurso para resultado primeira 
etapa 

14 de junho 14 de junho 

Resultado dos recursos Até 15 de junho Até 15 de junho 

Segunda etapa 18 a 20 de junho 18 de junho 

Divulgação resultado segunda etapa Até 21 de junho Até 21 de junho 

Resultado dos recursos  Até 22 de junho Até 22 de junho 

Terceira etapa 26 e 27 de junho 25 a 27 de junho 

Divulgação resultado terceira etapa Até 28 de junho Até 28 de junho 

Recurso para resultado terceira etapa Até 02 de julho Até 02 de julho 

Resultado dos recursos Até 03 de julho Até 03 de julho 

Quarta etapa Não se aplica 05 de julho 

Divulgação resultado quarta etapa Não se aplica Até 06 de julho 

Recurso para resultado quarta etapa Não se aplica 09 de julho 

Resultado dos recursos Não se aplica 10 de julho 

Divulgação do resultado final Até 11 de julho Até 11 de julho 

  

 

Profa. Dra. Lavínia Schwantes – Coordenadora PPGEC 

Prof. Dr. Valmir Heckler – Coordenador Adjunto PPGEC 

 


