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EDITAL DE RETIFICAÇÃO N° 06/2016 – PPGEAmb
(PROCESSO DE SELEÇÃO PARA ALUNO REGULAR
ENTRADA NO 1º SEMESTRE DE 2017)
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação (Propesq) e do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental
(PPGEAmb), torna pública a retificação do Edital 04/2016 – PPGEAmb, que trata do
processo de seleção para aluno regular para ingresso no primeiro semestre de 2017. Nestes
termos, segue a retificação do referido Edital.

1. DA RETIFICAÇÃO
1.1. Onde se lê:
EDITAL N° 04/2016 – PPGEAmb
ANEXO IV – Concordância da Instituição de Origem (no ato da matrícula)

DESCRIÇÃO DOS MOTIVOS DA CANDIDATURA AO PROGRAMA
DATA:

ASSINATURA:

REPRESENTANTE LEGAL DA INSTTITUIÇÃO DE ORIGEM
DATA

CARGO/FUNÇÃO

ASSINATURA/CARIMBO

Assinatura do diretor ou superior hierárquico competente, manifestando sua
concordância quanto à apresentação desta inscrição, bem como a responsabilidade da
instituição de origem em liberar o candidato(a) para a realização da pós-graduação,

entendendo que esta envolve diferentes atividades que podem exigir dedicação exclusiva
ao Programa de Mestrado Profissional em Engenharia Ambiental. Da mesma forma, seu
superior hierárquico manifesta conhecimento de que o Programa não se responsabiliza
pelo oferecimento de bolsas de estudo a todos os estudantes, portanto, para os
candidatos(as) com vínculo empregatício é importante que a instituição de origem
mantenha salários, proventos ou conceda bolsa de estudo durante a realização do curso e
liberação para estudo (aulas, palestras, cursos, etc) de 20 horas semanais.

EDITAL N° 04/2016 – PPGEAmb
ANEXO V – Declaração (no ato da matrícula)
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO REGULAMENTO DO PROGRAMA

Declaro que este pedido contém informações completas e exatas, que aceito o
sistema e os critérios adotados pela instituição para avaliá-lo, que o Programa de PósGraduação em Engenharia Ambiental da UFT não tem responsabilidade em fornecer
bolsas de estudo, e que em caso de cursar disciplinas de pós-graduação nesta Universidade,
me comprometo a cumprir fielmente seus regulamentos e os do curso no qual solicito
minha admissão.

Palmas, .... de ................... de 20....

___________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO(A)
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1.2. Leia-se:
EDITAL N° 04/2016 – PPGEAmb
ANEXO IV – Concordância da Instituição de Origem

DESCRIÇÃO DOS MOTIVOS DA CANDIDATURA AO PROGRAMA
DATA:

ASSINATURA:

REPRESENTANTE LEGAL DA INSTTITUIÇÃO DE ORIGEM
DATA

CARGO/FUNÇÃO

ASSINATURA/CARIMBO

Assinatura do diretor ou superior hierárquico competente, manifestando sua
concordância quanto à apresentação desta inscrição, bem como a responsabilidade da
instituição de origem em liberar o candidato(a) para a realização da pós-graduação,
entendendo que esta envolve diferentes atividades que podem exigir dedicação exclusiva
ao Programa de Mestrado Profissional em Engenharia Ambiental. Da mesma forma, seu
superior hierárquico manifesta conhecimento de que o Programa não se responsabiliza
pelo oferecimento de bolsas de estudo a todos os estudantes, portanto, para os
candidatos(as) com vínculo empregatício é importante que a instituição de origem
mantenha salários, proventos ou conceda bolsa de estudo durante a realização do curso e
liberação para estudo (aulas, palestras, cursos, etc) de 20 horas semanais.
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EDITAL N° 04/2016 – PPGEAmb
ANEXO V – Declaração

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO REGULAMENTO DO PROGRAMA

Declaro que este pedido contém informações completas e exatas, que aceito o
sistema e os critérios adotados pela instituição para avaliá-lo, que o Programa de PósGraduação em Engenharia Ambiental da UFT não tem responsabilidade em fornecer
bolsas de estudo, e que em caso de cursar disciplinas de pós-graduação nesta Universidade,
me comprometo a cumprir fielmente seus regulamentos e os do curso no qual solicito
minha admissão.

Palmas, .... de ................... de 20....

___________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO(A)

Palmas, 28 de novembro de 2016

GIRLENE FIGUEIREDO MACIEL
Coordenador do Programa de Mestrado Profissional em Engenharia Ambiental
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