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RETIFICAÇÃO DO Edital 01 do PPGGEO, de 04 de fevereiro de 2017 

PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DOUTORADO E MESTRADO 

 

Faço pública a retificação do Edital 01 do PPGGEO, de 04 de fevereiro de 2017 PARA 
CONCESSÃO DE BOLSAS DOUTORADO E MESTRADO exclusivamente para os 

alunos ingressantes em segunda chamada (suplentes) 

No item 1: 

Onde se lê: 

1.1. O período de inscrição será de 06 a 10 de fevereiro de 2017. 
 
1.2. As inscrições e os documentos necessários à análise dos candidatos deverão ser 
enviados durante o período de inscrição (06 a 10 de fevereiro de 2017), via Correio 
(sedex) com carimbo e data de postagem, identificado (nome completo, curso, “Seleção 
de Bolsa”, mestrado ou doutorado), para o endereço: Universidade Federal de Santa 
Maria, Programa de Pós-Graduação em Geografia, Prédio 17, Sala 1132, Cidade 
Universitária, CEP 97.105-900, Santa Maria, RS. Informações adicionais poderão ser 
obtidas na Coordenação do Programa de Pós-Graduação pelo telefone (0xx) (55) 3220-
8908 e e-mail: posgeografia@ufsm.br. Não será aceito o envio dos documentos por 
fac-simile, ou via e-mail.  
 
1.4. A divulgação da homologação das inscrições será dia 24 de fevereiro de 2017. 
 
Leia-se: 
 
1.1. O período de inscrição será de 21 de fevereiro à 02 de março de 2017 

(exclusivamente para os alunos ingressantes em segunda chamada -
suplentes) 
 

1.2. As inscrições e os documentos necessários à análise dos candidatos deverão ser 
enviados durante o período de inscrição (21 de fevereiro à 02 de março de 2017), via 
Correio (sedex) com carimbo e data de postagem, identificado (nome completo, curso, 
“Seleção de Bolsa”, mestrado ou doutorado), para o endereço: Universidade Federal de 
Santa Maria, Programa de Pós-Graduação em Geografia, Prédio 17, Sala 1132, Cidade 
Universitária, CEP 97.105-900, Santa Maria, RS. Informações adicionais poderão ser 
obtidas na Coordenação do Programa de Pós-Graduação pelo telefone (0xx) (55) 3220-
8908 e e-mail: posgeografia@ufsm.br. Não será aceito o envio dos documentos por 
fac-simile, ou via e-mail.  
 
1.4. A divulgação da homologação das inscrições será dia 08 de março de 2017. 

 

Romario Trentin 
Coordenador do PPGGEO 


