UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA
EDITAL No. 03/2017

SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA
PARA OS CURSOS DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO PARA O PRIMEIRO PERÍODO
LETIVO DE 2018

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ecologia, no uso de suas atribuições legais,
torna público e estabelece a retificação do Edital Nº 02/2017, nos itens a seguir descritos,
mantendo inalterados os demais itens do edital.
Item 3.1
Onde se lê:
3.1 As inscrições para o processo seletivo de candidatos aos cursos de Mestrado Acadêmico e
Doutorado do Programa de Pós-graduação em Ecologia, para o Primeiro Período Letivo de
2018, deverão ser efetuadas pelo interessado exclusivamente pela página eletrônica
http://pgeclunb.net.br entre o período de 08:00h do dia 9/10/2017 até as 23:59h do dia
3/11/2017. Para tanto, os interessados deverão (1) solicitar a criação de uma conta de acesso
na própria página do Programa e (2) enviar uma mensagem para pgecl.unb@gmail.com
indicando o curso pretendido, se mestrado ou doutorado. O usuário receberá em até 2 (dois)
dias uma mensagem confirmando a liberação do seu acesso à página. Ao acessar a página, o
candidato deverá preencher o formulário eletrônico disponível na opção “Seleção 1-2018” do
menu principal. O formulário, para o mestrado ou para o doutorado, deverá ser preenchido
corretamente e os documentos requeridos (Anexo 2 e Anexo 3A ou 3B), todos no formato PDF,
devem ser enviados como um único arquivo ZIP pelo campo apropriado. Uma mensagem
automática de confirmação do pedido de inscrição será enviada para o(a) candidato(a). Nessa
mesma opção do menu (“Seleção 1-2018”) serão divulgadas todas as informações referentes
ao processo seletivo. As informações sobre todas as etapas associadas ao processo seletivo
podem ser obtidas na página do Programa ou no endereço PG Ecologia – Instituto de Ciências
Biológicas – Campus Darcy Ribeiro – Universidade de Brasília – CEP 70910-900 – Brasília-DF.

Leia-se:
3.1 As inscrições para o processo seletivo de candidatos aos cursos de Mestrado Acadêmico e
Doutorado do Programa de Pós-graduação em Ecologia, para o Primeiro Período Letivo de
2018, deverão ser efetuadas pelo interessado exclusivamente pela página eletrônica
http://pgeclunb.net.br entre o período de 08:00h do dia 16/10/2017 até as 23:59h do dia
13/11/2017. Para tanto, os interessados deverão (1) solicitar a criação de uma conta de acesso

na própria página do Programa e (2) enviar uma mensagem para pgecl.unb@gmail.com
indicando o curso pretendido, se mestrado ou doutorado. O usuário receberá em até 2 (dois)
dias uma mensagem confirmando a liberação do seu acesso à página. Ao acessar a página, o
candidato deverá preencher o formulário eletrônico disponível na opção “Seleção 1-2018” do
menu principal. O formulário, para o mestrado ou para o doutorado, deverá ser preenchido
corretamente e os documentos requeridos (Anexo 2 e Anexo 3A ou 3B), todos no formato PDF,
devem ser enviados como um único arquivo ZIP pelo campo apropriado. Uma mensagem
automática de confirmação do pedido de inscrição será enviada para o(a) candidato(a). Nessa
mesma opção do menu (“Seleção 1-2018”) serão divulgadas todas as informações referentes
ao processo seletivo. As informações sobre todas as etapas associadas ao processo seletivo
podem ser obtidas na página do Programa ou no endereço PG Ecologia – Instituto de Ciências
Biológicas – Campus Darcy Ribeiro – Universidade de Brasília – CEP 70910-900 – Brasília-DF.
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