
 
 

EDITAL Nº 314/2017  
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 260/2017 
 

 
 
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, retifica o Edital nº 260/2017, referente ao processo de seleção 
dos candidatos ao corpo discente do Programa de Pós-Graduação em Políticas 
Públicas (PPGPP), nível de Mestrado Profissional, Campus São Borja, nos seguintes 
termos: 
 
Onde se lê: 
(...) 
9. DATAS IMPORTANTES 
 
9.1 As fases do processo seletivo, com as respectivas datas, são as que seguem: 

(...) 
g) divulgação do resultado preliminar da prova escrita: 30/10/2017; 
h) período para recursos da prova escrita: até 01/11/2017; 
i) resultado de recurso da prova escrita: 03/11/2017; 
j) divulgação do resultado preliminar do projeto: até 31/10/2017; 
l) período para recursos do projeto: até 01/11/2017; 
m) resultado de recursos da análise do projeto: 03/11/2017; 
n) resultado preliminar da análise do currículo: 10/11/2017; 
o) período para recursos do currículo: até 14/11/2017; 
p) resultado final dos recursos do currículo: 17/11/2017; 
q) data da prova de comunicação oral da trajetória acadêmica e profissional: 
06 a 10/11/2017; 
r) divulgação de resultado preliminar do processo seletivo: 20/11/2017; 
s) período para recursos: até 24/11/2017; 
t) divulgação de resultados finais: até 01/12/2017; 
u) período de matrícula: de 26/02/2018 a 28/02/2018; 
v) data de previsão do início do curso: 15/03/2018. 

 (...) 
 
Leia-se:  
(...) 
9. DATAS IMPORTANTES 
 
9.1 As fases do processo seletivo, com as respectivas datas, são as que seguem: 

(...) 
g) divulgação do resultado preliminar da prova escrita: 10/11/2017;  
h) período para recursos da prova escrita: até 13/11/2017;  
i) resultado de recurso da prova escrita: 17/11/2017; 
j) divulgação do resultado preliminar do projeto: até 20/11/2017;  
l) período para recursos do projeto: até 23/11/2017;  
m) resultado de recursos da análise do projeto: 24/11/2017;  
n) resultado preliminar da análise do currículo: 27/11/2017;  
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o) período para recursos do currículo: até 30/11/2017;  
p) resultado final dos recursos do currículo: 04/12/2017;  
q) data da prova de comunicação oral da trajetória acadêmica e profissional:  
05 a 08/12/2017;  
r) divulgação de resultado preliminar do processo seletivo: 11/12/2017;  
s) período para recursos: até 13/12/2017;  
t) divulgação de resultados finais: até 15/12/2017;  
u) período de matrícula: de 26/02/2018 a 28/02/2018;  
v) data de previsão do início do curso: 15/03/2018. 

 (...) 
 
Bagé, 26 de outubro de 2017. 
 
 
 
 
 

Marco Antonio Fontoura Hansen 
   Reitor 


