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EDITAL N° 16/2017 – PPGCiamb
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO PARA
ALUNO REGULAR – INGRESSO 2018/1
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação (Propesq) e do Programa de Pós-Graduação em Ciências do
Ambiente (PPGCiamb), torna público a retificação do edital de abertura do processo
seletivo para aluno regular do curso de doutorado, objeto do Edital Nº 12/2017.
1. DA RETIFICAÇÃO
1.1. Onde se lê:
3.2. A homologação preliminar será divulgada na página eletrônica do Programa de PósGraduação em Ciências do Ambiente http://www.uft.edu.br/ciamb até o dia 07/10/2017.
3.3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das informações sobre a
seleção.
3.4. O prazo de recurso frente à homologação das inscrições é de 48 horas, a contar da data da
divulgação (07/10/2017). Os recursos deverão ser entregues na Pró-reitoria de Pesquisa e Pósgraduação (PROPESQ/UFT) ou através do e-mail selecaopgciamb@uft.edu.br (conforme
ANEXO IV deste edital). O resultado final do processo de homologação das inscrições será
divulgado por meio do site do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente:
http://www.uft.edu.br/ppgciamb, até o dia 18/10/2017.
1.2. Leia-se:
3.2. A homologação preliminar será divulgada na página eletrônica do Programa de PósGraduação em Ciências do Ambiente http://www.uft.edu.br/ciamb até o dia 09/10/2017.
3.3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das informações sobre a
seleção.
3.4. O prazo de recurso frente à homologação das inscrições é de 48 horas, a contar da data da
divulgação (09/10/2017). Os recursos deverão ser entregues na Pró-reitoria de Pesquisa e Pósgraduação (PROPESQ/UFT) ou através do e-mail selecaopgciamb@uft.edu.br (conforme
ANEXO IV deste edital). O resultado final do processo de homologação das inscrições será
divulgado por meio do site do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente:
http://www.uft.edu.br/ppgciamb, até o dia 18/10/2017.
1.3. Onde se lê:
4.4.1. A avaliação escrita será eliminatória e terá duração máxima de 3 horas. Esta ocorrerá no
dia 25/10/2016 às 14h30min, do Campus de Palmas da Universidade Federal do Tocantins. A

sala a ser realizada a prova escrita será divulgada junto com a homologação final das inscrições
(18/10/2017).
1.4. Leia-se:
4.4.1. A avaliação escrita será eliminatória e terá duração máxima de 3 horas. Esta ocorrerá no
dia 27/10/2016 às 14h30min, do Campus de Palmas da Universidade Federal do Tocantins. A
sala a ser realizada a prova escrita será divulgada junto com a homologação final das inscrições
(18/10/2017).
2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela comissão do processo.
2.2. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (63) 3232-8177, pelo e-mail
selecaopgciamb@uft.edu.br ou no site www.uft.edu.br/ppgciamb.
Palmas, 9 de outubro de 2017

Marcio Galdino dos Santos
Coordenador do PPGCiamb
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