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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO HUMANA
EDITAL No. 02/2016
SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
NUTRIÇÃO HUMANA PARA OS CURSOS DE MESTRADO ACADÊMICO E
DOUTORADO
PARA O SEGUNDO PERÍODO LETIVO DE 2016

PREÂMBULO
A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Nutrição Humana, no uso de suas
atribuições legais, torna público e estabelece a retificação do Edital Nº 01/2016, nos itens a
seguir descritos, mantendo inalterados os demais itens do edital.
Item 3.5
Onde se lê:
No ato da inscrição, deverão ser entregues ou enviados à secretaria do Programa os
seguintes:
Leia-se:
No ato da inscrição, deverão ser entregues ou enviados à secretaria do Programa os
seguintes documentos em envelope lacrado:
Item 3.5.4
Onde se lê:
Currículo Lattes, em versão impressa (disponível para preenchimento no endereço
http://lattes.cnpq.br). Os comprovantes das informações deverão estar organizados segundo
a ordem de apresentação destas informações no currículo. Deverão ser anexados os
comprovantes de todas as informações presentes no currículo, inclusive uma cópia da
primeira folha de cada artigo científico; no caso de autoria de livro e de capítulo de livro uma
cópia da capa, da folha de rosto e do sumário do livro; no caso de artigos em congressos,
cópia do certificado de apresentação do trabalho no congresso. Todos os documentos
deverão ser entregues em envelope lacrado.
Leia-se:
Currículo Lattes, em versão impressa (disponível para preenchimento no endereço
http://lattes.cnpq.br). Os comprovantes das informações deverão estar organizados segundo
a ordem de apresentação destas informações no currículo. Deverão ser anexados os
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comprovantes de todas as informações presentes no currículo, inclusive uma cópia da
primeira folha de cada artigo científico; no caso de autoria de livro e de capítulo de livro uma
cópia da capa, da folha de rosto e do sumário do livro; no caso de artigos em congressos,
cópia do certificado de apresentação do trabalho no congresso.

Item 3.5.11
Onde se lê:
Declaração de cópias autênticas
Leia-se:
Declaração de cópias autênticas (ANEXO VII)

Brasília, DF, 04 de abril de 2016.

Sandra Fernandes Arruda
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Nutrição Humana - PPGNH
Faculdade de Ciências da Saúde - FS
Universidade de Brasília
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ANEXO VII – MODELO PARA DECLARAÇÃO DE CÓPIAS AUTÊNTICAS

DECLARAÇÃO DE CÓPIAS AUTÊNTICAS

Eu, ______________________________________________________________, portador do CPF
nº __________________, inscrito sob o nº _______________, declaro, para fins de prova junto a
Fundação

Universidade

______________________

de

Brasília
do

para

efeito

de

Programa

“Processo
de

de

seleção

Pós-graduação

(nível)
em

____________________________________, objeto do edital _________”, que os comprovantes
entregues são cópias autênticas dos originais.
Declaro que estou ciente de que na hipótese de prestar falsas informações, estarei incorrendo em
falta e sujeito a penalidades previstas no § 3º do artigo 4º do Decreto n. 2.880/1998.
Brasília, _____ de ______ de 2016.

_____________________________________________
Assinatura do candidato
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