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EDITAL N° 08/2020 – PPGEAmb
TRATA DA RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2020
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Pró-reitora de Pesquisa e
Pós-Graduação (Propesq) e do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental
(PPGEAmb), torna pública a retificação do Edital 07/2020 – PPGEAmb, que trata do processo de
matrícula dos candidatos aprovados no certame referente ao edital 013/2019 - PPGEAmb e início
das disciplinas no primeiro semestre de 2020 em virtude do momento de excepcionalidade
motivado pela pandemia causada do novo corona vírus (Sars-Cov-2).
1. DA RETIFICAÇÃO
1.1.

ONDE SE LÊ:
1.2.
O período previsto para a realização das matrículas é de 31/03/2020 a 02/04/2020 no
horário das 14:30 às 17:30. A entrega do documento “Cadastro de Novos Discentes” e dos
documentos especificados no mesmo deve ser feita na coordenação do MPEA no período e
horário supracitado, pessoalmente vou por meio de procuração.

LEIA-SE:
1.2.
O período previsto para a realização das matrículas é de 31/03/2020 a 07/04/2020. A
entrega do documento “Cadastro de Novos Discentes” e dos documentos especificados no
mesmo deve ser feita de forma digital, por meio do endereço mpea@uft.edu.br. Os documentos
devem ser digitalizados separadamente e enviados em forma de anexo em um único e-mail com
o assunto: “MATRÍCULAS MPEA – TURMA 2020/1”. Posteriormente os originais poderão
ser requeridos para seu devido arquivamento.
1.2.

ONDE SE LÊ:

2.1. A inscrição nas disciplinas oferecidas em 2020/1 se dará de forma online por meio do
preenchimento de formulário específico a ser enviado para o endereço de e-mail informado
pelo candidato no formulário de inscrição para o processo seletivo. Caso o mesmo não receba
tal formulário até o final do período de matrícula (02/04/2020), deverá solicitá-lo via e-mail
(mpea@uft.edu.br).
LEIA-SE:
2.1. A inscrição nas disciplinas oferecidas em 2020/1 se dará de forma online por meio do
preenchimento de formulário específico a ser enviado para o endereço de e-mail informado
pelo candidato no formulário de inscrição para o processo seletivo. O novo período de inscrição
nas disciplinas e início das aulas será definido e informado posteriormente em virtude do atual
momento de excepcionalidade.
Palmas, 30 de março de 2020.
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