Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL N.º 075/2017 - PROPESP/UFAM

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM) torna público, para
conhecimento dos interessados, a RETIFICAÇÃO abaixo realizada no Edital de Nº
075/2017 - PROPESP/UFAM, que regula o Exame de Seleção para ingresso no 1º
Semestre de 2018 no curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Imunologia
Básica e Aplicada (PPGIBA).
I - Onde se lê:
3.1. O período de inscrição para o processo seletivo compreende os dias úteis de 04 de
dezembro de 2017 a 08 de janeiro de 2018, das 9 às 12h.

Leia-se:
3.1. O período de inscrição para o processo seletivo compreende os dias úteis de 4 de
dezembro de 2017 a 16 de janeiro de 2018, das 9 às 12h.

II - Onde se lê:
3.4
Vencimento: 08/01/2018

Leia-se:
3.4
Vencimento: 16/01/2018.

III - Onde se lê:
4.2.1. Será realizada no dia 12 de janeiro de 2018, das 9h às 12h, no Auditório
do Programa de Pós-Graduação em Imunologia Básica e Aplicada, e constará de
prova de conhecimentos específicos (Peso 3), cujo conteúdo versará sobre os
temas listados no Anexo I.

Leia-se:
4.2.1. Será realizada no dia 22 de janeiro de 2018, das 9h às 12h, no Auditório
do Programa de Pós-Graduação em Imunologia Básica e Aplicada, e constará de
prova de conhecimentos específicos (Peso 3), cujo conteúdo versará sobre os
temas listados no Anexo I.

IV - Onde se lê:
4.2.13. A divulgação do resultado final da Prova de Conhecimentos ocorrerá no
dia 17/1/2018 na Secretaria da Coordenação do PPGIBA ou no endereço
eletrônico do PPGIBA.

Leia-se:
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4.2.13. A divulgação do resultado final da Prova de Conhecimentos ocorrerá no
dia 29/1/2018 na Secretaria da Coordenação do PPGIBA ou no endereço
eletrônico do PPGIBA.

V - Onde se lê:
4.3.1. Será realizada no período de 18 a 23 de janeiro de 2018 e constará da
avaliação do pré-projeto pela banca examinadora sem a presença do candidato
(Peso 2). O pré-projeto poderá ser redigido em Português ou em Inglês, de
acordo com os itens constantes no Anexo II deste Edital.

Leia-se:
4.3.1. Será realizada no período de 30 de janeiro a 02 de fevereiro de 2018 e
constará da avaliação do pré-projeto pela banca examinadora sem a presença
do candidato (Peso 2). O pré-projeto poderá ser redigido em Português ou em
Inglês, de acordo com os itens constantes no Anexo II deste Edital.

VI - Onde se lê:
4.3.4. O resultado da Análise de Pré-Projeto de Pesquisa será divulgado no dia
26 de janeiro de 2018, na Secretaria do PPGIBA, no endereço eletrônico
www.ppgiba.ufam.edu.br ou por notificação pessoal aos candidatos pelo e-mail
fornecido no momento da inscrição, considerados os prazos de recurso.

Leia-se:
4.3.4. O resultado da Análise de Pré-Projeto de Pesquisa será divulgado no dia
07 de fevereiro de 2018, na Secretaria do PPGIBA, no endereço eletrônico
www.ppgiba.ufam.edu.br ou por notificação pessoal aos candidatos pelo e-mail
fornecido no momento da inscrição, considerados os prazos de recurso.

VII - Onde se lê:
4.4.1. Esta etapa, de caráter eliminatório, será realizada nos dias 29 e 30 de
janeiro de 2018 em cronograma definido pela banca examinadora de acordo com
o número de candidatos.

Leia-se:
4.4.1. Esta etapa, de caráter eliminatório, será realizada nos dias 08 e 09 de
fevereiro de 2018 em cronograma definido pela banca examinadora de acordo
com o número de candidatos.

VIII - Onde se lê:
4.4.2. O cronograma das apresentações será definido pela ordem de inscrição
no Exame. Somente realizarão esta etapa os candidatos aprovados na etapa de
análise do pré-projeto pela banca examinadora. O cronograma com as ordens de
apresentação será divulgado no dia 26 de janeiro de 2018, na Secretaria do
PPGIBA.

Leia-se:
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4.4.2. O cronograma das apresentações será definido pela ordem de inscrição
no Exame. Somente realizarão esta etapa os candidatos aprovados na etapa de
análise do pré-projeto pela banca examinadora. O cronograma com as ordens de
apresentação será divulgado no dia 07 de fevereiro de 2018, na Secretaria do
PPGIBA.

IX - Onde se lê:
4.4.5. A divulgação do resultado preliminar da 3.ª etapa ocorrerá no dia 30 de
janeiro 2018 na Secretaria do PPGIBA, no site www.ppgiba.ufam.edu.br ou o
candidato será notificado por e-mail. O candidato poderá recorrer do resultado na
Secretaria do curso, em até 48 horas úteis após a divulgação das notas desta
etapa.

Leia-se:
4.4.5. A divulgação do resultado preliminar da 3.ª etapa ocorrerá no dia 15 de
fevereiro 2018 na Secretaria do PPGIBA, no site www.ppgiba.ufam.edu.br ou o
candidato será notificado por e-mail. O candidato poderá recorrer do resultado na
Secretaria do curso, em até 48 horas úteis após a divulgação das notas desta
etapa.

X - Onde se lê:
4.3.7. A divulgação do resultado final da desta etapa ocorrerá no dia 1 de
fevereiro de 2018, na Secretaria da Coordenação do PPGIBA ou no endereço
eletrônico www.ppgiba.ufam.edu.br.

Leia-se:
4.3.7. A divulgação do resultado final da desta etapa ocorrerá no dia 20 de
fevereiro de 2018, na Secretaria da Coordenação do PPGIBA ou no endereço
eletrônico www.ppgiba.ufam.edu.br.

XI - Onde se lê:
4.5.1. No dia 2 de fevereiro de 2018, os candidatos aprovados na Fase
Eliminatória deverão fornecer cópias do Currículo Lattes atualizado e dos
comprovantes dos itens que pontuam, identificados ou numerados de acordo
com o Anexo III. Essas cópias deverão ser entregues na Secretaria do PPGIBA.

Leia-se:
4.5.1. No dia 21 de fevereiro de 2018, os candidatos aprovados na Fase
Eliminatória deverão fornecer cópias do Currículo Lattes atualizado e dos
comprovantes dos itens que pontuam, identificados ou numerados de acordo
com o Anexo III. Essas cópias deverão ser entregues na Secretaria do PPGIBA.

XII - Onde se lê:
4.5.2. Esta etapa será realizada no dia 5 de fevereiro de 2018 sem a presença
dos candidatos. Consistirá na avaliação do Currículo do candidato (Peso 1), de
acordo com a tabela de pontuação do Currículo (Anexo III).
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Leia-se:
4.5.2. Esta etapa será realizada no dia 22 de fevereiro de 2018 sem a presença
dos candidatos. Consistirá na avaliação do Currículo do candidato (Peso 1), de
acordo com a tabela de pontuação do Currículo (Anexo III).

XIII - Onde se lê:
4.5.4. A divulgação do resultado preliminar da Prova de Títulos ocorrerá no dia 6
de fevereiro de 2018, na Secretaria do PPGIBA e no endereço eletrônico
www.ppgiba.ufam.edu.br.

Leia-se:
4.5.4. A divulgação do resultado preliminar da Prova de Títulos ocorrerá no dia
23 de fevereiro de 2018, na Secretaria do PPGIBA e no endereço eletrônico
www.ppgiba.ufam.edu.br.

XIV - Onde se lê:
5.5 A divulgação da Classificação Final será feita no dia 9 de fevereiro de
2018, na Secretaria do PPGIBA ou no endereço eletrônico
www.ppgiba.ufam.edu.br.

Leia-se:
5.5 A divulgação da Classificação Final será feita no dia 28 de fevereiro de 2018,
na
Secretaria
do
PPGIBA
ou
no
endereço
eletrônico
www.ppgiba.ufam.edu.br.

XV - MANTER as demais condições previstas no Edital de n.º 075/2017 PROPESP/UFAM.

Manaus, 20 de dezembro de 2017.

Profa. Dra. Selma Suely Baçal de Oliveira
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação
(Nota: O original desta retificação assinado pela Pró-Reitora
encontra-se à disposição dos interessados no arquivo da
PROPESP)
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