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RETIFICAÇÃO DO EDITAL ESPECÍFICO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, NÍVEL DE MESTRADO, VINCULADO AO EDITAL DE 

SELEÇÃO PRPGP/UFSM N. 030/2022 

 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas torna pública a alteração 

do Edital Específico do curso de mestrado em Ciências Farmacêuticas 

1. Alterar 

4.1. Onde se lê: 

“Avaliação do PRÉ-PROJETO DE PESQUISA e ENTREVISTA: peso três (6,0); candidato deverá 

fazer uma apresentação de 15 minutos do pré-projeto e será seguido de arguição pela comissão. 

Os critérios de avaliação do pré-projeto e da entrevista serão relevância/mérito do projeto, 

exequibilidade, clareza na definição dos objetivos, pertinência das metodologias propostas, 

utilização de linguagem científica, domínio e clareza sobre o tema nos questionamentos. A 

entrevista e apresentação do pré-projeto serão presenciais” 

 

Leia-se: 

“Avaliação do PRÉ-PROJETO DE PESQUISA e ENTREVISTA: peso seis (6,0); candidato 

deverá fazer uma apresentação de 15 minutos do pré-projeto e será seguido de arguição 

pela comissão. Os critérios de avaliação do pré-projeto e da entrevista serão 

relevância/mérito do projeto, exequibilidade, clareza na definição dos objetivos, pertinência 

das metodologias propostas, utilização de linguagem científica, domínio e clareza sobre o 

tema nos questionamentos. A entrevista e apresentação do pré-projeto serão presenciais ou 

online”  

 
 

As demais informações e exigências contidas no Edital PRPGP/UFSM Nº 030/2022, para in-
gresso no 1º semestre de 2023 

 
 

Santa Maria,23 de novembro de 2022. 

 

 

 

CLARICE MADALENA BUENO ROLIM 

Coordenador(a) do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas  
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