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RETIFICAÇÃO 2 - EDITAL Nº 27/2017 - PROPPG 

SELEÇÃO DE DISCENTES PARA O MESTRADO NO PROGRAMA DE PÓS- 

GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO ANIMAL 
 

1. DOS REQUISITOS E VAGAS OFERECIDAS 

Onde lê-se: 

1.1.  Serão disponibilizadas 12 (doze) vagas, conforme distribuição abaixo: 

 a) 11 (onze) vagas para candidato (a)s sem vínculo empregatício ou com afastamento das 

atividades profissionais para se dedicar ao PPGPA; 

b) 01 (uma) vaga para candidato (a)s com vínculo empregatício com a UFERSA, 

resolução CONSUNI/UFERSA 007/2015 de 23 de setembro de 2015, os quais apenas poderão 

indicar como orientadores, os docentes listados no Quadro 01.  

 

 Leia-se: 

1.1.  Serão disponibilizadas 13 (treze) vagas, conforme distribuição abaixo: 

 a) 11 (onze) vagas para candidato (a)s sem vínculo empregatício ou com afastamento das 

atividades profissionais para se dedicar ao PPGPA; 

b) 02 (duas) vagas para candidato (a)s com vínculo empregatício com a UFERSA, 

resolução CONSUNI/UFERSA 007/2015 de 23 de setembro de 2015, os quais apenas poderão 

indicar uma das áreas de atuação listadas no Quadro 01.  

 

 Onde lê-se: 

1.3. As vagas serão disponibilizadas dentre os docentes listados no Quadro 01 com as suas 

respectivas áreas de atuação: 

 Leia-se: 

1.3. As vagas serão disponibilizadas dentre as áreas de atuação listadas no Quadro 01. 
 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 Onde lê-se: 

2.2. Cópia autenticada do diploma de curso superior ou documento equivalente. 2.3. Cópia 

autenticada do histórico escolar do curso de graduação; 

2.3. Cópia autenticada do histórico escolar do curso de graduação; 

2.4. Cópia autenticada do comprovante de quitação com as obrigações eleitorais, do documento 

oficial de identidade, do CPF e, no caso de homens, comprovação de quitação com os serviços 

militares; 
 

 Leia-se: 

2.2. Cópia do diploma de curso superior ou documento equivalente.  

2.3. Cópia do histórico escolar do curso de graduação; 

2.4. Cópia do comprovante de quitação com as obrigações eleitorais, do documento oficial de 

identidade, do CPF e, no caso de homens, comprovação de quitação com os serviços militares; 
 

mailto:secpos@ufersa.edu.br

