RETIFICAÇÃO Nº 2, de 09 de outubro de 2017
Retificação segunda do EDITAL 01/2017/PGA-CCA, DE 05 DE SETEMBRO DE 2017, para seleção
de candidatos ao curso de Doutorado do programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas:

Onde se lê:
VII – Cronograma da seleção
Período

Atividade

07
a Período de inscrição.
29/09/2017
13/10/2017

Divulgação dos candidatos classificados para a Etapa 2 através do site
http://ppgagro.posgrad.ufsc.br/ e no mural do PGA.

17/10/2017

Prazo final para pedido de recurso do resultado da 1ª etapa, na forma do item VIII
deste Edital

19/10/2017

Prazo final para resposta da Comissão à solicitação de recurso do resultado da 1ª
etapa

23
a Defesa do projeto pelos candidatos classificados (2ª Etapa)
27/10/2017
01/11/2017

Divulgação dos candidatos classificados na Etapa
http://ppgagro.posgrad.ufsc.br/ e no mural do PGA.

2

através

do

site

06/11/2017

Prazo final para pedido de recurso do resultado da 2ª etapa, na forma do item VIII
deste Edital

10/11/2017

Prazo final para resposta da Comissão à solicitação de recurso do resultado da 2ª
etapa

13/11/2017

Divulgação da lista dos aprovados para ingressar em março de 2017 no doutorado
em Agroecossistemas, através do site http://ppgagro.posgrad.ufsc.br/

28/11/2017

Data limite para confirmação pelos aprovados da intenção de cursar o doutorado
em Agroecossistemas, através do e-mail: selecao.ppga@contato.ufsc.br. A não
confirmação implica na perda da vaga.

05
a Período estimado para realização da matrícula dos candidatos que confirmaram
09//02/2018 intenção de cursar o doutorado, podendo sofrer alterações conforme calendário
acadêmico da UFSC. Formulário de solicitação de matrícula a ser disponibilizado
no site do Programa no período da matrícula. Dúvidas podem ser sanadas por Email: selecao.ppga@contato.ufsc.br

13/03
a Prazo para retirada dos documentos pelos candidatos não selecionados. Após este
27/04/2018
período os documentos serão enviados para reciclagem.

Leia-se:
VII – Cronograma da seleção
Período

Atividade

07 a
29/09/2017

Período de inscrição.

16/10/2017

Divulgação dos candidatos classificados para a Etapa 2 através do site
http://ppgagro.posgrad.ufsc.br/ e no mural do PGA.

18/10/2017

Prazo final para pedido de recurso do resultado da 1ª etapa, na forma do item VIII
deste Edital

20/10/2017

Prazo final para resposta da Comissão à solicitação de recurso do resultado da 1ª
etapa

23 a
27/10/2017

Defesa do projeto pelos candidatos classificados (2ª Etapa)

01/11/2017

Divulgação dos candidatos classificados na Etapa 2 através do site
http://ppgagro.posgrad.ufsc.br/ e no mural do PGA.

06/11/2017

Prazo final para pedido de recurso do resultado da 2ª etapa, na forma do item VIII
deste Edital

10/11/2017

Prazo final para resposta da Comissão à solicitação de recurso do resultado da 2ª
etapa

13/11/2017

Divulgação da lista dos aprovados para ingressar em março de 2017 no doutorado
em Agroecossistemas, através do site http://ppgagro.posgrad.ufsc.br/

28/11/2017 Data limite para confirmação pelos aprovados da intenção de cursar o doutorado em
Agroecossistemas, através do e-mail: selecao.ppga@contato.ufsc.br. A não
confirmação implica na perda da vaga.

05 a
09/02/2018

Período estimado para realização da matrícula dos candidatos que confirmaram
intenção de cursar o doutorado, podendo sofrer alterações conforme calendário
acadêmico da UFSC. Formulário de solicitação de matrícula a ser disponibilizado no
site do Programa no período da matrícula. Dúvidas podem ser sanadas por E-mail:
selecao.ppga@contato.ufsc.br

13/03 a
27/04/2018

Prazo para retirada dos documentos pelos candidatos não selecionados. Após este
período os documentos serão enviados para reciclagem.
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