
RETIFICAÇÃO AO EDITAL 38.51 ESPECÍFICO PARA INGRESSO NO MESTRADO EM
REABILITAÇÃO FUNCIONAL

A Coordenação  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Reabilitação  Funcional  e  a  Pró-
Reitoria  de  Pós-Graduação  e  Pesquisa  (PRPGP)  tornam  públicas  as  alterações  ao  Edital
Específico 038.51/2019, de inscrições para o Processo Seletivo de Pós-Graduação.

1. MESTRADO EM REABILITAÇÃO FUNCIONAL (CÓDIGO 1123)

1.1. ALTERAR
1.1.1. Onde se lê:

1.5.4. 5.4. Projeto de Pesquisa, em três vias, com no máximo 10 páginas.
1.5.5. O envelope a ser enviado ao Curso com esta documentação necessária para a análise
dos candidatos (de acordo com os itens acima)  e a documentação obrigatória (item 1.3), no
período de inscrição (09 a 24 de maio de 2019, até as 19h59min) à Pós-graduação definido
neste Edital da PRPGP, via Correio, deverá ser identificado com data e carimbo de postagem,
contendo no espaço do remetente, obrigatoriamente:

1.1.2. Leia-se:
1.5.4.Projeto de Pesquisa, em três vias, com no máximo 10 páginas.
1.5.5. O envelope a ser enviado ao Curso com esta documentação necessária para a análise
dos candidatos (de acordo com os itens acima)  e a documentação obrigatória (item 1.4), no
período de inscrição (09 a 24 de maio de 2019, até as 19h59min) à Pós-graduação definido
neste Edital da PRPGP, via Correio, deverá ser identificado com data e carimbo de postagem,
contendo no espaço do remetente, obrigatoriamente:

2. O  arquivo  original  do  Edital  Específico  038.51/2019,  de  seleção  ao  PPG  em  Reabilitação
Funcional, 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.

Antônio Marcos Vargas da Silva  Paulo Renato Schneider
Coordenador Pró-Reitor
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