
  



 

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA O ANO DE  2019 ENTRADA MARÇO 2020 
Pós-Graduação Stricto Sensu 

 

PPG PROFISSIONAL EM GESTÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NA INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA 

 

E R R A T A nº 1 

No calendário do Edital de Chamada Pública, item 5.2 CALENDÁRIO, onde se lê: 

“ 

DATA ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

19.08.2019 
Início das inscrições no sítio eletrônico*, com a inclusão dos documentos 
obrigatórios, a partir das 09 horas 

02.09.2019 
Término das inscrições no sítio eletrônico* dos documentos obrigatórios até às 
16:00 h (horário de Brasília) 

03.09.2019 Validação de cumprimento das etapas no sítio eletrônico* 

04.09.2019 Homologação das inscrições 

27.09.2019 Prova de conhecimento da língua inglesa – etapa eliminatória 

30.09.2019 Resultado da prova de inglês 

01.10.2019 
Interposição de recurso da prova de inglês de 9:00 às 11 h e 13:00 às 15:30h 
(horário de Brasília)  

02.10.2019 
Homologação final da prova de inglês e divulgação dos aptos para segunda 
etapa até às 16:00 horas 

03.10.2019 
Inclusão dos títulos & documentos e projeto de tese no sítio eletrônico a partir 
das 09:00 horas. 

07.10.2019 Término da inclusão dos títulos & documentos no sítio eletrônico às 16:00 h 

08.10.2019 Análise dos títulos & documentos e Projetos de Tese 

14.10.2019 
Término da análise dos títulos & documentos e divulgação dos resultados com a 
classificação após a primeira e segunda etapa. 

15.10.2019 Convocação para a defesa de projeto 

29.10.2019 Início da defesa de projeto 

01.11.2019 Término da defesa de projeto 

04.11.2019 Divulgação do resultado dos títulos & documentos, projeto e defesa de projeto 

13.11.2019 Homologação final pela CPG do processo seletivo 

18.11.2019 Início da matrícula no horário de 09:00 às 11:00h 

29.11.1019 Término da matrícula no horário de 09:00 às 11:00h 
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Leia-se: 

“ 

DATA ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

19.08.2019 
Início das inscrições no sítio eletrônico*, com a inclusão dos documentos 
obrigatórios, a partir das 09 horas 

02.09.2019 
Término das inscrições no sítio eletrônico* dos documentos obrigatórios até às 
16:00 h (horário de Brasília) 

03.09.2019 Validação de cumprimento das etapas no sítio eletrônico* 

04.09.2019 Homologação das inscrições 

27.09.2019 Prova de conhecimento da língua inglesa – etapa eliminatória 

30.09.2019 Resultado da prova de inglês 

01.10.2019 
Interposição de recurso da prova de inglês de 9:00 às 11 h e 13:00 às 15:30h 
(horário de Brasília)  

02.10.2019 
Homologação final da prova de inglês e divulgação dos aptos para segunda 
etapa até às 16:00 horas 

03.10.2019 
Inclusão dos títulos & documentos e projeto de tese no sítio eletrônico a partir 
das 09:00 horas. 

07.10.2019 Término da inclusão dos títulos & documentos no sítio eletrônico às 16:00 h 

08.10.2019 Análise dos títulos & documentos e Projetos de Tese 

14.10.2019 
Término da análise dos títulos & documentos e divulgação dos resultados com a 
classificação após a primeira e segunda etapa. 

15.10.2019 Convocação para a defesa de projeto 

23.10.2019 Início da defesa de projeto 

23.10.2019 Término da defesa de projeto 

04.11.2019 Divulgação do resultado dos títulos & documentos, projeto e defesa de projeto 

13.11.2019 Homologação final pela CPG do processo seletivo 

18.11.2019 Início da matrícula no horário de 09:00 às 11:00h 

29.11.1019 Término da matrícula no horário de 09:00 às 11:00h 
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