
RETIFICAÇÃO AO EDITAL ESPECÍFICO 001.58/2021 – ESPECIALIZAÇÃO EM 
ESTATÍSTICA E MODELAGEM QUANTITATIVA (CÓDIGO 985) 

A  Coordenação  do  Curso  de  Estatística  e  Modelam  Quantitativa  e  a  Pró-Reitoria  de  Pós-
Graduação e Pesquisa (PRPGP) tornam públicas as alterações ao Edital Específico 001.58/2021, de 
inscrições para o Processo Seletivo de Pós-Graduação.

1. ALTERAR.

1.1. No item 5.1, onde se lê:

“O(A)  candidato(a)  que  desejar  contestar  o  resultado  final  e  a  lista  de  candidatos(as) 
classificados(as)  e  suplentes,  divulgada  pela  PRPGP,  poderá  interpor  recurso  administrativo 
através  de  e-mail  ao  endereço  pgestatistica@gmail.com  nos  prazos  estipulados  no  Edital 
Extraordinário 047/2020.”

Leia-se:

“O(A)  candidato(a)  que  desejar  contestar  o  resultado  final  e  a  lista  de  candidatos(as) 
classificados(as)  e  suplentes,  divulgada  pela  PRPGP,  poderá  interpor  recurso  administrativo 
através  de  e-mail  ao  endereço  pgestatistica@gmail.com  nos  prazos  estipulados  no  Edital 
Extraordinário 001/2021.”

2. O arquivo original do Edital Específico 001.58/2021 foi alterado e publicado com esta alteração em 12 
de janeiro de 2021.

3. As  demais  informações  e  exigências  contidas  no  EDITAL  EXTRAORDINÁRIO  Nº 
001/2021/PRPGP/UFSM, de 08 de janeiro de 2021, completo, permanecem inalteradas e válidas.

 Luciane Flores Jacobi

Coordenadora

Paulo Renato Schneider

Pró-Reitor PRPGP
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