
RETIFICAÇÃO AO EDITAL 38.46 ESPECÍFICO PARA INGRESSO NO MESTRADO EM
GERONTOLOGIA

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Gerontologia e a Pró-Reitoria de Pós-
Graduação  e  Pesquisa  (PRPGP)  tornam  públicas  as  alterações  ao  Edital  Específico
038.46/2019, de inscrições para o Processo Seletivo de Pós-Graduação.

1. MESTRADO EM GERONTOLOGIA (CÓDIGO 1097)

1.1. ALTERAR
1.1.1. Onde se lê:

1.6.9 A leitura da prova escrita e a entrevista serão conduzidas nos dias 06, 07, 10, 11, 12 e 13
de  junho  de  2019,  das  8:15  as  11:15  e  das  13:30  as  17:30,  com  banca  constituída  por
professores do Programa. Serão disponibilizados, aproximadamente, 30 minutos para cada aluno
neste item da etapa. O local da realização desta etapa será divulgado juntamente com a listagem
dos candidatos classificados para a prova escrita.

1.1.2. Leia-se:
1.6.9 A leitura da prova escrita e a entrevista serão conduzidas nos dias 06, 07, 10, 11, 12 e 13
de  junho  de  2019,  das  8:15  as  11:15  e  das  13:30  as  17:30,  com  banca  constituída  por
professores  do  Programa.  Serão  disponibilizados,  aproximadamente,  30  minutos  para  cada
candidato neste item da etapa. O local da realização desta etapa será divulgado juntamente com a
listagem dos candidatos classificados para a prova escrita.

2. O arquivo original  do Edital  Específico 038.46/2019,  de seleção ao Curso de Mestrado em
Gerontologia, foi alterado e publicado com esta alteração em 10 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.

Ivana Beatrice Mânica da Cruz  Paulo Renato Schneider
Coordenadora Pró-Reitor
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