Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL N.º 049/2018- PROPESP/UFAM

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM) torna público, para conhecimento
dos interessados, a RETIFICAÇÃO abaixo realizada no Edital de Nº 049/2018 - PROPESP/UFAM,
que regula o processo seletivo do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Engenharia de Produção e
adequa calendário de eventos para prosseguimento do referido processo seletivo.
I - Onde lê-se:
4.1. O período de inscrição para o Exame de Seleção será de 10/09/2018 a 10/10/2018.
Leia-se:
4.1. O período de inscrição para o Exame de Seleção será de 10/09/2018 a 31/01/2019.
II- ATUALIZAR as datas apresentadas no Edital de acordo com o novo calendário de eventos,
ANEXO II, para o prosseguimento do processo seletivo:

Item

Onde se Lê
O

2.1

Leia-se:

Curso

de

em

O

Curso

de

Especialização

em

Engenharia de Produção terá duração 18

Engenharia de Produção terá duração 18

(dezoito) meses e iniciará em outubro de

(dezoito) meses e iniciará em março de

2018.

2019.

A lista de homologação das inscrições

A lista de homologação das inscrições

será

divulgada

Coordenação
Especialização
4.9

Especialização

na

Secretaria

da

será

Curso

de

Coordenação do Curso de Especialização

Engenharia

de

em

do
em

divulgada

Engenharia

na

de

Secretaria

Produção

e

da

no

Produção e no endereço eletrônico da

endereço eletrônico da PROPESP e/ou

PROPESP e/ou Site do Programa de

Site do Programa de Pós-graduação em

Pós-graduação

de

Engenharia de Produção, além do site do

Produção, além do site do ITEAM,

ITEAM, www.iteam.org.br até as 24 horas

www.iteam.org.br até as 24 horas de

de 06/02/2019.

em

Engenharia

15/10/2018.
Data
5.2

e

horário:

a

Prova

de

Data e horário: a Prova de Conhecimentos

Conhecimentos será realizada no dia

será realizada no dia 12/02/2019, das

19/10/2018, das 18:30 às 21:30 horas,

18:30

às

21:30

horas,

horário

de
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5.3

horário de Manaus/AM.

Manaus/AM

Local: a prova ocorrerá no Campus da

Local: A prova será realizada Salas de

UFAM em Manaus/AM. O local da prova

aula da Pós-graduação, no bloco de

de conhecimentos será divulgado no

Pesquisa e Pós-graduação da FT/UFAM.

endereço eletrônico da PROPESP e/ou
Site do Programa, no mural da secretaria
do PPGEP e no site do ITEAM até o dia
17/10/2018.

5.15

5.21

6.5

8.1

Cronograma das Provas: A prova será

Cronograma das Provas: A prova será

realizada no dia 19/10/2018 às 18:30

realizada no dia 12/02/2019 às 18:30

horas com duração de até 03 horas.

horas com duração de até 03 horas.

A divulgação do resultado da Prova de

A divulgação do resultado da Prova de

Conhecimentos

Conhecimentos

ocorrerá

no

dia

ocorrerá

no

dia

23/10/2018, a partir das 14 horas, na

18/02/2019, a partir das 14 horas, na

Secretaria da Coordenação do

Secretaria da Coordenação do

Curso

Curso

e no endereço eletrônico da PROPESP

e no endereço eletrônico da PROPESP

e/ou Site do Programa, além do site do

e/ou Site do Programa, além do site do

ITEAM.

ITEAM

A divulgação da classificação final será

A divulgação da classificação final será

feita a partir das 08 horas do dia

feita a partir das 08 horas do dia

01/11/2018,

25/02/2019,

na

Secretaria

da

na

Secretaria

da

Coordenação do Curso de Engenharia de

Coordenação do Curso de Engenharia de

Produção e no endereço eletrônico da

Produção e no endereço eletrônico da

PROPESP e/ou Site do Programa, além

PROPESP e/ou Site do Programa, além

do site do ITEAM.

do site do ITEAM.

Os candidatos aprovados e classificados

Os candidatos aprovados e classificados

dentro do limite de vagas especificado no

dentro do limite de vagas especificado no

item 2.1. deverão efetuar a matrícula no

item 2.1. deverão efetuar a matrícula no

respectivo

respectivo

curso

no

período

de

curso

no

período

de

05/11/2018 a 07/11/2018, no horário das

06/03/2019 a 08/03/2019, no horário das

14:00 às 19:00 horas, na secretaria da

14:00 às 19:00 horas, na secretaria da

Coordenação do curso de Engenharia de

Coordenação do curso de Engenharia de

Produção, apresentando os seguintes

Produção, apresentando os seguintes
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documentos:

documentos:

III -NOVO CALENDÁRIO DE EVENTOS
ANEXO II
ETAPAS
DATA
LOCAL
De
Secretaria da Coordenação
10/09/2018
do Curso de Especialização
Período de Inscrições e Pagamento da inscrição.
Até
em Engenharia de Produção.
31/01/2019
Secretaria da Coordenação
Divulgação da homologação das inscrições
do Curso de Especialização
06/02/2019
(candidatos homologados)
em Engenharia de Produção
e site do ITEAM.
Na
Secretaria
da
Coordenação do Curso de
Interposição de Recursos por Escrito sobre a
07 e
Especialização
em
homologação das inscrições
08/02/2019
Engenharia de Produção e email: matricula@iteam.org.br.
Salas de aula da PósEtapa: Prova de múltipla escolha. A partir das
graduação, no bloco de
12/02/2019
18:30 horas (Horário Manaus)
Pesquisa e Pós-graduação da
FT/UFAM.
na
Secretaria
da
Coordenação do Curso de
Especialização
em
Divulgação resultado preliminar da Etapa: Prova
18/02/2019
Engenharia de Produção e ou
site
do
programa
de
especialização, além do site
do ITEAM.
na
Secretaria
da
Coordenação do Curso de
19 e
Interposição de Recursos por Escrito
Especialização
em
20/02/2019
Engenharia de Produção e email: matricula@iteam.org.br.
na
Secretaria
da
Coordenação do Curso de
Especialização
em
Lista dos aprovados
22/02/2019
Engenharia de Produção e ou
(Consideradas as Interposições de Recursos)
site
do
programa
de
especialização, além do site
do ITEAM.
na
Secretaria
da
Coordenação do Curso de
Resultado Final
Especialização
em
(já considerados os Recursos Interpostos)
25/02/2019
Engenharia de Produção e ou
site
do
programa
de
especialização, além do site
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Período regular de matrícula dos aprovados

Início das Aulas

De
06/03/2019
Até
08/03/2019

11/03/2019

do ITEAM.
Na
Secretaria
da
Coordenação do Curso de
Especialização
em
Engenharia de Produção.
Sala de Aula 02,
BLOCO
PROF. VILAR FIUZA DA
CÂMARA, SETOR NORTE do
Campus
Universitário
da
UFAM/FACULDADE
DE
TECNOLOGIA

IV - MANTER as demais condições previstas no Edital de Nº 049/2018 - PROPESP/UFAM.

Manaus, 18 de outubro de 2018.

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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