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EDITAL Nº 02, DE 31 DE AGOSTO DE 2016
RETIFICAÇÃO

Retificar o Edital nº 02, de 31 de agosto de 2016-PROCESSO SELETIVO 2016
MESTRADO E DOUTORADO
ITEM V
ONDE SE LÊ:
As avaliações constarão de:
 7. Arguições: Os candidatos aprovados na etapa da análise documental deverão se
apresentar para arguição pela comissão de seleção, atendendo o critério 7. Dia
28/11/2016, a partir das 08h00min para os candidatos ao doutorado e a partir das
14h00min para os candidatos ao mestrado, em salas a serem anunciadas pela Secretaria
do programa. As arguições terão continuidade, a partir das 08:00 horas do dia
29/11/2016, caso necessário.
Candidatos procedentes de outros países poderão participar da arguição por meio
eletrônico/telefônico, mediante solicitação prévia. A arguição de candidatos poderá
ser feita em inglês ou em espanhol. Nestes casos, se selecionados, os doutorandos
deverão apresentar proficiência em língua portuguesa até seis meses após a
primeira matricula.
ITEM V
LEIA-SE:
As avaliações constarão de:
 7. Arguições: Os candidatos aprovados na etapa da análise documental deverão se
apresentar para arguição pela comissão de seleção, atendendo o critério 7. Dia
28/11/2016, a partir das 08h00min para os candidatos ao doutorado e a partir das
14h00min para os candidatos ao mestrado, em salas a serem anunciadas pela Secretaria
do programa. As arguições terão continuidade, a partir das 08:00 horas do dia
29/11/2016, caso necessário.
Candidatos procedentes de outros países e de outros estados poderão participar da
arguição por meio eletrônico/telefônico, mediante solicitação prévia, após a
homologação das inscrições da primeira etapa. A arguição de candidatos poderá ser
feita em inglês ou em espanhol. Nestes casos, se selecionados, os doutorandos
deverão apresentar proficiência em língua portuguesa até seis meses após a
primeira matricula.
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