UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ZOOLOGIA
EDITAL No. 02/2018
SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ZOOLOGIA PARA OS
CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO PARA O PRIMEIRO PERÍODO LETIVO DE 2018
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Zoologia, no uso de suas atribuições legais, torna público
e estabelece a retificação do Edital Nº 01/2018, nos itens a seguir descritos, mantendo inalterados os demais
itens do edital.
Item 7.2
Onde se lê:
Os resultados de todas as etapas serão divulgados no endereço eletrônico do Programa de Pós-Graduação
(http://www.pgzoo.unb.br) ou afixados no quadro de avisos da secretaria de Pós-Graduação do Instituto de
Ciências Biológicas, no Campus Darcy Ribeiro.

Leia-se:
Os resultados de todas as etapas serão divulgados no endereço eletrônico do Programa de Pós-Graduação
(http://www.pgzoo.unb.br)
ou
no
endereço
eletrônico
do
Departamento
da
Zoologia
(http://www.zoo.unb.br) e afixado no quadro de avisos da secretaria de Pós-Graduação do Instituto de
Ciências Biológicas, no Campus Darcy Ribeiro.

Item 8.1
Onde se lê:
Requerimentos de recursos durante a seleção serão enviados para a secretaria do Programa de PósGraduação. Os recursos serão acolhidos se interpostos no prazo informado no cronograma deste edital, a
partir da divulgação dos resultados e deverão obrigatoriamente ser apresentados em 2 (duas) vias de igual
teor do formulário padrão denominado “Requerimento de Reconsideração ou Recurso em Processo Seletivo
para
Ingresso
em
Cursos
de
PósGraduação”,
disponível
na
página
eletrônica
http://www.dpg.unb.br/images/Artigos/FAQ/Editais/recurso_pos.pdf ou na Secretaria do Programa.
Leia-se:
Requerimentos de recursos durante a seleção serão enviados para a secretaria do Programa de PósGraduação. Os recursos serão acolhidos se interpostos no prazo de dois dias úteis a partir da divulgação dos
resultados e deverão obrigatoriamente ser apresentados em 2 (duas) vias de igual teor do formulário padrão
denominado “Requerimento de Reconsideração ou Recurso em Processo Seletivo para Ingresso em Cursos de
Pós-Graduação”,
disponível
na
página
eletrônica
http://www.dpg.unb.br/images/Artigos/FAQ/Editais/recurso_pos.pdf ou na Secretaria do Programa.
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