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Nos artigos abaixo, onde se lê: 

 

Art. 9º  - A publicação do resultado final ocorrerá até o dia 08 de 

setembro de 2020 no site do PPGEMEF (www.ufsm.br/ppgemef, link de 

editais). 

 

§ 1o - Havendo solicitação de recurso ao resultado publicado, 

haverá uma nova publicação com o resultado final a partir do dia 16 

de setembro de 2020. 

 

Art. 10 –  Os pedidos de recurso deverão ser encaminhados à 

Comissão de Bolsas via e-mail bolsasppgemef@gmail.com a partir das 

00h do dia 09 de stembro até as 23h59min do dia 11 de setembro de 

2020, mediante formulário próprio (Anexo 03). Desses pedidos de 

recurso, a Comissão de Bolsas emitirá um parecer a partir do dia 16 de 

setembro de 2020. A resposta ao recurso será enviado por e-mail ao(à) 

candidato(a). 

 

Leia-se: 

Art. 9º  - A publicação do resultado final ocorrerá até o dia 01 de 

setembro de 2020 no site do PPGEMEF (www.ufsm.br/ppgemef, link de 

editais). 

 

§ 1o - Havendo solicitação de recurso ao resultado publicado, 

haverá uma nova publicação com o resultado final a partir do dia 04 
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de setembro de 2020. 

 

Art. 10 –  Os pedidos de recurso deverão ser encaminhados à 

Comissão de Bolsas via e-mail bolsasppgemef@gmail.com a partir das 

00h do dia 02 de setembro até as 23h59min do dia 03 de setembro de 

2020, mediante formulário próprio (Anexo 03). Desses pedidos de 

recurso, a Comissão de Bolsas emitirá um parecer a partir do dia 04 de 

setembro de 2020. A resposta ao recurso será enviado por e-mail ao(à) 

candidato(a). 
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