
RETIFICAÇÃO AO EDITAL 38.58 ESPECÍFICO PARA INGRESSO – ESPECIALIZAÇÃO EM
ESTUDOS DE GÊNERO

A Coordenação do Curso de Especialização em Estudos de Gênero e a Pró-Reitoria de
Pós-Graduação  e  Pesquisa  (PRPGP)  tornam  públicas  as  alterações  ao  Edital  Específico
038.58/2019, de inscrições para o Processo Seletivo de Pós-Graduação.

1. ESPECIALIZAÇÃO EM ESTUDOS DE GÊNERO (CÓDIGO 1149)

1.1. ALTERAR 
1.1.1. Onde se lê:

1.5.1.1. Análise do Currículo, será realizada no período de 27 de maio a 07 de junho de 2019,
com publicação do resultado em
https://www.ufsm.br/cursos/posgraduacao/santa-maria/espgenero, até o dia 08 de junho de 2019.
As notas serão calculadas conforme os itens 1 e 2 do Anexo 1.2.

Leia-se:
1.5.1.1. Análise do Currículo, será realizada no período de 31 de maio a 11 de junho de 2019,
com publicação do resultado em
https://www.ufsm.br/cursos/posgraduacao/santa-maria/espgenero, até o dia 12 de junho de 2019.
As notas serão calculadas conforme os itens 1 e 2 do Anexo 1.2

1.1.2. Onde se lê:
1.5.1.3.  Pedido  de  reconsideração:  solicitações  de  reconsideração  dos  resultados  publicados
serão recebidas até as 18h do dia 10 de junho de 2019. O pedido de reconsideração deverá ser
entregue por escrito na Secretaria do programa, respeitado o prazo indicado. Não serão recebidos
pedidos de reconsideração por e-mail. 2 

Leia-se:
1.5.1.3.  Pedido  de  reconsideração:  solicitações  de  reconsideração  dos  resultados  publicados
serão recebidas até as 18h do dia 13 de junho de 2019. O pedido de reconsideração deverá ser
entregue por escrito na Secretaria do programa, respeitado o prazo indicado. Não serão recebidos
pedidos de reconsideração por e-mail. 

1.1.3. Onde se lê:
1.5.1.4. A publicação do resultado da fase eliminatória será feita no dia 11 de junho de 2019, em
https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-maria/espgenero. 

Leia-se:
1.5.1.4. A publicação do resultado da fase eliminatória será feita no dia 15 de junho de 2019, em
https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-maria/espgenero. 

1.1.4. Onde se lê:
1.5.2. Fase 2 – Classificatória 
1.5.3.  Anteprojeto  de  Pesquisa  e  Entrevista  –  será  considerada  a  trajetória  acadêmica  e
profissional, bem como intenções de pesquisa a partir do projeto. 
1.5.3.1. Esta fase será realizada no período de 12 a 19 de junho de 2019, em local e horário a
serem divulgados, no dia 11 de junho de 2019, disponível na página do Curso de Especialização
em Estudos de Gênero, em https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-maria/espgenero/ 

Leia-se:
1.5.2. Fase 2 – Classificatória 
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1.5.2.1.  Anteprojeto  de  Pesquisa  e  Entrevista  –  será  considerada  a  trajetória  acadêmica  e
profissional, bem como intenções de pesquisa a partir do projeto. 
1.5.2.2  Esta fase será realizada no período de 17 a 27 de junho de 2019, em local e horário a
serem divulgados, no dia 15 de junho de 2019, disponível na página do Curso de Especialização
em Estudos de Gênero, em https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-maria/espgenero/

2. O arquivo original do Edital Específico 038.58/2019, de seleção ao Curso de Especialização em
Estudos de Gênero, foi alterado e publicado com esta alteração em 29 de maio de 2019.

3. As demais informações e exigências contidas no EDITAL GERAL Nº 038/2019/UFSM/PRPGP,
de 08 de maio de 2019, completo, permanecem inalteradas e válidas.

Laura Regina da Silva Câmara Maurício da Fonseca  Paulo Renato Schneider
Coordenador Pró-Reitor
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