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RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE SELEÇÃO - EDITAL 30/2022/PRPGP 

 

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil (PPGEC) da UFSM informa 

a alteração dos editais específicos n. 3o/2022/PRPGP/UFSM, processo seletivo de Mestrado e Doutorado 

em Engenharia Civil (códigos 908 e 1109). 

1. Alterar item 4.2.3: 

       Onde se lê: 

       “A prova objetiva, de caráter classificatório, será realizada em ambiente virtual utilizando o sistema 

de prova Moodle da UFSM no dia 07 de dezembro de 2022, com duração de 2 (duas) horas, início 

às 13h30min e término às 15h30min, horário de Brasília-DF.” 

Leia-se: 

“A prova objetiva, de caráter classificatório, será realizada em ambiente virtual utilizando o sistema 

de prova Moodle da UFSM no dia 13 de dezembro de 2022, com duração de 2 (duas) horas, início 

às 8h30min e término às 10h30min, horário de Brasília-DF.” 

 

2. Alterar item 4.2.16: 

Onde se lê: 

“Os gabaritos serão disponibilizados aos candidatos no dia 07 de dezembro a partir das 16 horas no 

site do PPGEC, http://ppgec.ufsm.br, em Editais.  

Leia-se: 

“Os gabaritos serão disponibilizados aos candidatos no dia 13 de dezembro a partir das 13h20min 

no site do PPGEC, http://ppgec.ufsm.br, em Editais.  

 

3. Alterar item 4.2.17: 

Onde se lê: 

“As notas das provas serão publicadas no dia 07 de dezembro a partir das 16 horas no site do 

PPGEC, http://ppgec.ufsm.br.” 

Leia-se: 

“As notas das provas serão publicadas no dia 13 de dezembro a partir das 13h30min no site do 

PPGEC, http://ppgec.ufsm.br.” 

 

4.  Alterar item 4.2.19: 

      Onde se lê: 

“O(a) candidato(a) poderá efetuar o pedido de reconsideração desta fase no prazo de 8 a 12 de 

dezembro às 17 horas. A solicitação de reconsideração deve ser enviada ao e-mail, ppgec@ufsm.br,  
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com o título: Reconsideração Prova Objetiva PPGEC – Edital 30/2022. O julgamento da solicitação 

será divulgado até o dia 13 de dezembro de 2022.” 

Leia-se: 

“O(a) candidato(a) poderá efetuar o pedido de reconsideração desta fase no prazo de 13 a 14 de 

dezembro às 17 horas. A solicitação de reconsideração deve ser enviada ao e-mail, ppgec@ufsm.br, 

com o título: Reconsideração Prova Objetiva PPGEC – Edital 30/2022. O julgamento da solicitação 

será divulgado até o dia 15 de dezembro de 2022.” 

 

 

 

Santa Maria, 08 de dezembro de 2022. 
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