RETIFICAÇÃO AO 62.67 ESPECÍFICO PARA INGRESSO – MESTRADO EM FÍSICA
A Coordenação do Curso de Mestrado em Física e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e
Pesquisa (PRPGP) tornam públicas as alterações ao Edital Específico 62.67/2019, de inscrições
para o Processo Seletivo de Pós-Graduação.
1. MESTRADO EM FÍSICA (CÓDIGO 910)
1.1. ALTERAR
1.1.1. Onde se lê:
1.5.1 A prova escrita, com peso 5,0 (quatro) da nota final do candidato, será realizada no dia 3 de
dezembro de 2019, com início às 09 horas e término às 12 horas, horário oficial de Brasília. A
prova será realizada na sala 1121, prédio 13, Centro de Ciências Naturais e Exatas – CCNE, da
Universidade Federal de Santa Maria - Campus Universitário. O candidato de outro Município,
Estado ou País poderá realizar a prova escrita na Instituição de Ensino Superior indicada na carta
de anuência do Professor dessa instituição, desde que autorizado pela Comissão de Seleção.
Vide item 1.4.3.
Leia-se:
1.5.1 A prova escrita, com peso 5,0 (cinco) da nota final do candidato, será realizada no dia 3 de
dezembro de 2019, com início às 09 horas e término às 12 horas, horário oficial de Brasília. A
prova será realizada na sala 1121, prédio 13, Centro de Ciências Naturais e Exatas – CCNE, da
Universidade Federal de Santa Maria - Campus Universitário. O candidato de outro Município,
Estado ou País poderá realizar a prova escrita na Instituição de Ensino Superior indicada na carta
de anuência do Professor dessa instituição, desde que autorizado pela Comissão de Seleção.
Vide item 1.4.3.
1.1.2. Onde se lê:
1.5.2 Análise de currículo, com peso 5,0 (seis) da nota final do candidato, leva em consideração
os seguintes critérios (conforme ANEXO 1.2):
Leia-se:
1.5.2 Análise de currículo, com peso 5,0 (cinco) da nota final do candidato, leva em consideração
os seguintes critérios (conforme ANEXO 1.2):
2. O arquivo original do edital específico 62.67/2019, de seleção ao curso de Mestrado em Física,
foi alterado e publicado com esta alteração em 07 de outubro de 2019.
3. As demais informações e exigências contidas no EDITAL GERAL Nº 062/2019/UFSM/PRPGP,
de 27 de setembro de 2019, completo, permanecem inalteradas e válidas.
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