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EDITAL PPGENCIÊNCIAS/INFI/UFMS Nº 7, DE 22 DE AGOSTO DE 2019

                                                                             RETIFICA O EDITAL 3/2019

A PRESIDENTE DO COLEGIADO DO CURSO DE DOUTORADO DO PROGRAMA
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS DO INSTITUTO DE FÍSICA da Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, torna
público a segunda re�ficação do Edital n° 3, de 8 de agosto de 2019.

 

Na tabela do subitem 1.5, onde se lê:

 

Linhas de pesquisa 1 (permanente)

Educação ambiental 1 (permanente)

Formação de professor em Ciências 1 (permanente)

Construção de conhecimento 1 (permanente)

Qualquer linha 1 (colaborador)

 

 Leia-se:

 

Linhas de pesquisa  

Educação ambiental 1 (permanente)

Formação de professor em Ciências 2 (permanentes)

Construção de conhecimento 1 (permanente)

Qualquer linha 1 (colaborador)

 

No subitem 3.1, onde se lê:

 *3.1. As inscrições ficarão abertas no período de 13 a 22 de agosto de 2019.
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Leia-se:

  3.1. As inscrições ficarão abertas no período de 13 a 25 de agosto de 2019.

No subitem 3.2, onde se lê:

 *3.2. As inscrições deverão ser enviadas para o e-mail do PPGECIÊNCIAS/INFI
(doutoradoec.infi@ufms.br) no período estabelecido no item 3.1 deste edital, até as 23h e
59min do dia 22/08/2019.

Leia-se:

 As inscrições deverão ser enviadas para o e-mail do PPGECIÊNCIAS/INFI
(doutoradoec.infi@ufms.br) no período estabelecido no item 3.1 deste edital, até as 23h e
59min do dia 25/08/2019.

 

No subitem 5.1., onde se lê:

 *5.1. O resultado final do Processo Sele�vo, depois de decididos todos os
recursos interpostos, será homologado pelo Colegiado de Curso por meio de Resolução,
publicado no Bole�m de Serviço da UFMS.

Leia-se:

 5.1. O resultado final do Processo Sele�vo, depois de decididos todos os
recursos interpostos, será homologado pelo Colegiado de Curso por meio de Edital,
publicado no Bole�m de Serviço da UFMS.

 

No subitem 6.3, onde se lê:

 *O resultado final será publicado na página do programa até o dia 30 de
Julho/2019.

Leia-se:

O resultado final será publicado na página do programa até o dia 30 de agosto
de 2019.

No subitem 7.1, onde se lê:

 *O candidato poderá interpor recurso ao resultado, sendo admi�do um único
recurso por candidato, por via eletrônica doutoradoec.infi@ufms.br, sob a forma de texto, até
24(vinte e quatro) horas após a comunicação do resultado.

Leia-se:

 *O candidato poderá interpor recurso ao resultado, sendo admi�do um único
recurso por candidato, por via eletrônica doutoradoec.infi@ufms.br, sob a forma de texto, até
24(vinte e quatro) horas após a comunicação do resultado, previsto para ser publicado no dia
28 de agosto de 2019.

 

Campo Grande, 22 de agosto de 2019.

 

Shirley Takeco Gobara

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Shirley Takeco Gobara,
Coordenador(a) de Curso de Pós-graduação, em 22/08/2019, às 17:15,
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conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, 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�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1445599 e o código CRC 1F22AB6B.

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS - DOUTORADO
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: 
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.027502/2019-33 SEI nº 1445599

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

