UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS COMPARADOS
SOBRE AS AMÉRICAS
EDITAL No. 04/2017
PREÂMBULO
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Estudos
Comparados sobre as Américas, no uso de suas atribuições legais,
torna público e estabelece a retificação do Edital 02/2017, nos itens a
seguir descritos, mantendo inalterados os demais itens do edital.
Item 3.5.3
Onde se Lê:
3.5.3 Cópia legível do Diploma de Graduação, ou declaração de
provável formando no Segundo Período letivo de 2016 para os
candidatos ao Curso de Mestrado e cópia legível do Diploma da
Graduação e do Mestrado ou declaração de provável formando no curso
de mestrado no segundo período letivo de 2016 para os candidatos ao
curso de doutorado.
Leia-se:
3.5.3 Cópia legível do Diploma de Graduação, ou declaração de
provável formando no Segundo Período letivo de 2017 para os
candidatos ao Curso de Mestrado e cópia legível do Diploma da
Graduação e do Mestrado ou declaração de provável formando no curso
de mestrado no segundo período letivo de 2017 para os candidatos ao
curso de doutorado.

Onde se Lê:
7.1 As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do
processo seletivo, bem como da divulgação dos respectivos resultados para a
seleção dos cursos de Mestrado Acadêmico e Doutorado do Programa de PósGraduação em Estudos Comparados sobre as Américas constam da tabela
abaixo:
DATA
22/05/2017 a 23/06/2017
26/06/2017
28/06/2017
03/07/2017 a 04/05/2017

ETAPA
Período de Inscrições

HORÁRIO
9h às 11h30
14h às 17h30
Divulgação da Homologação Até às 18h
das inscrições
Divulgação dos horários das Até às 18h
entrevistas
Entrevistas
Horários a serem divulgados

05/07/2017
(data provável)
07/07/2017
(data provável)
21/08/2017

Divulgação do resultado final

Até às18h

Envio da carta de aprovação Até às 17h
registrada para os aprovados
Confirmação por escrito do Até às 18h
interesse de preenchimento
da vaga no curso por parte
do candidato selecionado

Leia-se:
7.1 As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do
processo seletivo, bem como da divulgação dos respectivos resultados para a
seleção dos cursos de Mestrado Acadêmico e Doutorado do Programa de PósGraduação em Estudos Comparados sobre as Américas constam da tabela
abaixo:
DATA
22/05/2017 a 23/06/2017
26/06/2017
28/06/2017
03/07/2017 a 04/07/2017
05/07/2017
(data provável)
07/07/2017
(data provável)
21/08/2017

ETAPA
Período de Inscrições

HORÁRIO
9h às 11h30
14h às 17h30
Divulgação da Homologação Até às 18h
das inscrições
Divulgação dos horários das Até às 18h
entrevistas
Entrevistas
Horários a serem divulgados
Divulgação do resultado final

Até às18h

Envio da carta de aprovação Até às 17h
registrada para os aprovados
Confirmação por escrito do Até às 18h
interesse de preenchimento
da vaga no curso por parte
do candidato selecionado
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