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II TERMO ADITIVO AO EDITAL Nº 085/2016 – UEPA
PROCESSO SELETIVO 2017 PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS
AMBIENTAIS EM NÍVEL DE MESTRADO ACADÊMICO
A Universidade do Estado do Pará (UEPA) torna público que as inscrições para o Processo
Seletivo para o Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCA), em nível de Mestrado
Acadêmico, foram prorrogadas até o dia 06 de janeiro de 2017.
O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado até o dia 06 de janeiro de 2017 e a nova
data de divulgação da lista de inscrições homologadas passa a ser o dia 10 de janeiro de 2017.
A solicitação de isenção de pagamento de taxa de inscrição poderá ser realizada no período de
20 a 21 de dezembro, das 9 h às 17 h, na secretaria do PPGCA. O resultado das inscrições
homologadas será divulgado no dia 23 de dezembro. O candidato que tiver sua solicitação de isenção
deferida, deverá fazer sua inscrição no período de 3 a 6 de janeiro de 2017, das 9 às 17 h, na
secretaria do PPGCA, apresentando apenas a Ficha de Inscrição.
Devido ao período de recesso na UEPA, a entrega da documentação para inscrição – Ficha de
Inscrição e Comprovante de Pagamento –, na secretaria do PPGCA, deverá ser realizada no período
de 3 a 6 de janeiro de 2017, das 9 às 17 h. Aqueles que enviarem por SEDEX, deverão postar a
documentação até o dia 6 de janeiro de 2017.
Mais

informações

poderão

ser

obtidas

através

dos

sites

www.uepa.br

e/ou

http://www4.uepa.br/paginas/pcambientais e os contatos poderão ser feitos por meio do fone: (91)
3131-1914, e-mail: pcambientais@hotmail.com.

Belém, 16 de dezembro de 2016.
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