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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

 

EDITAL Nº 032/2017, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017    

 

 RETIFICAÇÃO AO EDITAL EXTRAORDINÁRIO Nº 028/2017, DE 22 DE SETEMBRO DE 2017, 

INSCRIÇÕES AO PROCESSO SELETIVO DE PÓS-GRADUAÇÃO - NÍVEL ESPECIALIZAÇÃO, 

MODALIDADE A DISTÂNCIA, DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, PARA INGRESSO NO 2º 

SEMESTRE DE 2017 

 

As Coordenações dos Cursos de Pós-Graduação e a Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa (PRPGP) 

tornam públicas as alterações ao cronograma do Edital Extraordinário Nº 028/2017, de 12 de setembro de 

2017, Inscrições ao Processo Seletivo de Pós-Graduação – Nível de Especialização, Modalidade a 

Distância, da Universidade Aberta do Brasil, para ingresso no 2º semestre de 2017. 

1. ALTERAR 

1.1. Alteração no cronograma de atividades. Período de inscrições e pagamento da taxa de inscrição. 

 

1.1.1. Onde se lê: 

ATIVIDADES PRAZOS 

Inscrições via web (http://site.ufsm.br/editais/prpgp), 
pagamento da taxa de inscrição e envio dos documentos 
necessários à avaliação dos candidatos, via SEDEX 

25 de setembro a 03 de outubro, até às 17h 

Solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição, 
via web (http://site.ufsm.br/editais/prpgp)   25 de setembro 2017, até às 23h59min 

Divulgação da relação de candidatos que tiveram a 
solicitação de isenção da taxa de inscrição deferida 28 de setembro de 2017 

Data e horário limite para pagamento da taxa de inscrição 02 de outubro, até às 17horas 

Divulgação da relação dos candidatos que efetuaram o 
pagamento da taxa de inscrição 05 de outubro, até as 17horas 

Divulgação da relação final dos candidatos com inscrição 
homologada 06 de outubro, até as 17horas 

1.1.2. Leia-se: 

ATIVIDADES PRAZOS 

Inscrições via web (http://site.ufsm.br/editais/prpgp), 
pagamento da taxa de inscrição e envio dos documentos 
necessários à avaliação dos candidatos, via SEDEX 

25 de setembro a 04 de outubro, até às 17h 

Solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição, 
via web (http://site.ufsm.br/editais/prpgp)   25 de setembro 2017, até às 23h59min 

Divulgação da relação de candidatos que tiveram a 
solicitação de isenção da taxa de inscrição deferida 28 de setembro de 2017 

Data e horário limite para pagamento da taxa de inscrição 04 de outubro, até às 17horas 

Divulgação da relação dos candidatos que efetuaram o 
pagamento da taxa de inscrição 06 de outubro, até as 12horas 

Divulgação da relação final dos candidatos com inscrição 
homologada 09 de outubro, até as 17horas 
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1.1.3. Onde se lê: 

1.2.2. O pagamento da taxa de inscrição (GRU), no valor de R$ 56,00, deverá ser feito apenas 

através do Banco do Brasil, opção pagamento GRU até o dia 03 de outubro de 2017, até às 

17h, horário de Brasília. 

1.1.4. Leia-se: 

1.2.2. O pagamento da taxa de inscrição (GRU), no valor de R$ 56,00, deverá ser feito apenas 

através do Banco do Brasil, opção pagamento GRU até o dia 04 de outubro de 2017, até às 

17h, horário de Brasília. 

 

1.1.5. Onde se lê: 

1.2.8. A relação dos candidatos que efetuaram o pagamento da taxa de inscrição no período 

determinado neste edital será divulgada no site http://site.ufsm.br/editais/prpgp, no dia 05 de 

outubro de 2017. 

1.2.8.1. O candidato cujo nome não constar nesta relação, deverá comprovar a inscrição, 

entregando na PRPGP, Prédio da Reitoria da UFSM, 7° andar, sala 712, ou enviando para o e-

mail cpg.prpgp@ufsm.br, em um único arquivo formato PDF (legível), no dia 06 de outubro, até 

as 12 horas, a ficha de pré-inscrição, a GRU e o comprovante original de pagamento efetuado. 

1.2.9. Após a análise das solicitações de revisão de pagamento, será divulgada a relação final 

dos candidatos com a taxa de inscrição validada, http://site.ufsm.br/editais/prpgp, no dia 06 de 

outubro de 2017, até as 17 horas.  

1.1.6. Leia-se: 

1.2.8. A relação dos candidatos que efetuaram o pagamento da taxa de inscrição no período 

determinado neste edital será divulgada no site http://site.ufsm.br/editais/prpgp, no dia 06 de 

outubro de 2017, até as 12 horas. 

1.2.8.1. O candidato cujo nome não constar nesta relação, deverá comprovar a inscrição, 

entregando na PRPGP, Prédio da Reitoria da UFSM, 7° andar, sala 712, ou enviando para o e-

mail cpg.prpgp@ufsm.br, em um único arquivo formato PDF (legível), de 06 de outubro a 9 de 

outubro, até as 12 horas, a ficha de pré-inscrição, a GRU e o comprovante original (de acordo 

com o item 1.2.3, não o de agendamento) de pagamento efetuado. 

1.2.9. Após a análise das solicitações de revisão de pagamento, será divulgada a relação final 

dos candidatos com a taxa de inscrição validada, http://site.ufsm.br/editais/prpgp, no dia 09 de 

outubro de 2017, até as 17 horas. 

 

2. As demais informações e exigências contidas no EDITAL EXTRAORDINÁRIO Nº 028/UFSM/PRPGP, 

DE 22 DE SETEMBRO DE 2017, completo, permanecem inalteradas e válidas. 

 

 

 

Paulo Renato Schneider 

Pró-Reitor 


