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ALTERA O EDITAL N. 002/2012 - ABERTURA DE INSCRIÇÃO AOS CURSOS DE PÓS-
GRADUAÇÃO, DOUTORADO, MESTRADO E ESPECIALIZAÇÃO, PARA INGRESSO NO 1º 

SEMESTRE DE 2012 
 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação e o Pró-Reitor de Pós-graduação e Pesquisa 

tornam pública a alteração no Edital n. 002/PRPGP/UFSM, de 10 de janeiro de 2012, publicado no 

Jornal A Razão, Diário de Santa Maria e Zero Hora, do dia 14 de janeiro de 2012 e na página 

www.ufsm.br/prpgp do dia 13 de janeiro de 2012 e na página www.ufsm.br do dia 19 de janeiro de 

2012 e de acordo com o Memorando n. 02/2012/PPGMV.  

1 DOUTORADO EM MEDICINA VETERINÁRIA  

1.1 onde se lê nos itens:  

a) Prova escrita de inglês de caráter eliminatório, com nota mínima de aprovação igual a sete (7,0), 

que será realizada no dia 01 de fevereiro de 2012, das 09 às 11 horas. O resultado será divulgado 

no dia 01 de fevereiro de 2012, às 14h30min, no mural da Secretaria da Coordenação do programa 

de Pós-Graduação em Medicina Veterinária, Hospital Veterinário; 

b) Prova escrita de conhecimentos, com peso cinco (5,0), será realizada no dia 02 de fevereiro de 

2012, das 09 às 12 horas; 

c) Entrevista, peso três (3,0), será realizada no dia 02 de fevereiro de 2012, das 14 às 17 horas e 

será baseada nos interesses da futura carreira acadêmica e científica e na defesa da produção 

intelectual com os seguintes questionamentos: 

Leia-se:  

a) Prova escrita de inglês de caráter eliminatório, com nota mínima de aprovação igual a sete (7,0), 

que será realizada no dia 06 de fevereiro de 2012, das 09 às 11 horas. O resultado será divulgado 

no dia 06 de fevereiro de 2012, às 14h30min, no mural da Secretaria da Coordenação do programa 

de Pós-Graduação em Medicina Veterinária, Hospital Veterinário; 

b) Prova escrita de conhecimentos, com peso cinco (5,0), será realizada no dia 07 de fevereiro de 

2012, das 09 às 12 horas; 

c) Entrevista, peso três (3,0), será realizada no dia 07de fevereiro de 2012, das 14 às 17 horas e 

será baseada nos interesses da futura carreira acadêmica e científica e na defesa da produção 

intelectual com os seguintes questionamentos: 

 



 

2. MESTRADO EM MEDICINA VETERINÁRIA 

2.1 onde se lê nos itens: 

8.4.1.1 Prova escrita de inglês de caráter eliminatório, com nota mínima de aprovação igual a sete 

(7,0), que será realizada no dia 01 de fevereiro de 2012, das 09 às 11 horas. O resultado será 

divulgado no dia 01 de fevereiro de 2012, às 14h30min, no mural da Secretaria da Coordenação do 

Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária, Hospital Veterinário; 

8.4.1.2 Prova escrita de conhecimentos, com peso cinco (5,0), será realizada no dia 02 de fevereiro 

de 2012, das 09 às 12 horas; 

8.4.1.3 Entrevista, peso três (3,0), será realizada no dia 02 de fevereiro de 2012, das 14 às 17 horas 

e será baseada nos interesses da futura carreira acadêmica e científica e na defesa da produção 

intelectual com os seguintes questionamentos: 

Leia-se:  

8.4.1.1 Prova escrita de inglês de caráter eliminatório, com nota mínima de aprovação igual a sete 

(7,0), que será realizada no dia 06 de fevereiro de 2012, das 09 às 11 horas. O resultado será 

divulgado no dia 06 de fevereiro de 2012, às 14h30min, no mural da Secretaria da Coordenação do 

Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária, Hospital Veterinário; 

8.4.1.2 Prova escrita de conhecimentos, com peso cinco (5,0), será realizada no dia 07 de fevereiro 

de 2012, das 09 às 12 horas; 

8.4.1.3 Entrevista, peso três (3,0), será realizada no dia 07 de fevereiro de 2012, das 14 às 17 horas 

e será baseada nos interesses da futura carreira acadêmica e científica e na defesa da produção 

intelectual com os seguintes questionamentos: 

3. As demais informações e exigências contidas no Edital n. 002/PRPGP/UFSM, completo, referente 

aos Cursos citado neste edital, permanecem inalteradas e válidas para este processo seletivo. 
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