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ADENDO 01 DO EDITAL PROPEG Nº 03/2017 
 

EXAME DE SELEÇÃO PARA O CURSO DE MESTRADO EM ECOLOGIA E MANEJO DE RECURSOS 
NATURAIS 

 
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, através da comissão de seleção do Curso de Mestrado 

Acadêmico em Ecologia e Manejo de Recursos Naturais do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e 
Manejo de Recursos Naturais, torna pública a alteração de item no EDITAL PROPEG Nº 03/2017, publicado 
no dia 11 de abril de 2017. 
 
1. Item 3.3. Cronograma. Onde se lê: 28/abr/2017. Leia-se: 02/mai/2017. 
 
Essa alteração se refere a data de realização das provas de Conhecimentos em Ecologia e de Proficiência 
em Língua Inglesa. A alteração de data se deve ao fato que no dia 28 de abril está prevista a paralização 
nacional de funcionários de diversos setores públicos e privados o que comprometeria a realização plena 
das provas nos diversos locais de aplicação de prova do Edital PROPEG Nº 03/2017. 
 
A comissão de seleção informa que os demais prazos não sofreram alterações. Sendo o cronograma vigente 
do processo de seleção, o reportado abaixo: 
 

3.3. Cronograma: Os candidatos com inscrições deferidas pela Comissão de Seleção estarão aptos a 
prestar as provas do processo seletivo, de acordo com o seguinte cronograma: 

Data Horário Atividade 

24/fev a 
14/abr/2017 

00h01 do dia 24 
de fevereiro até as 
17h00 do dia 14 
de abril 

Período de inscrição no processo seletivo. 

20/abr/2017 8:00 – 17:00 

Divulgação do deferimento das inscrições no quadro de avisos da Secretaria do PPG-
EMRN e na página da UFAC. 

Obs 1: O prazo para publicação do resultado na página da UFAC depende da 
disponibilidade dos técnicos da Assessoria de Comunicação. 

Obs: 2: O período para recurso contra o resultado do deferimento/indeferimento de 
inscrições será nos dias 20, 24 e 25 de abril de 2017. O pedido de recurso poderá 

ser enviado para o e-mail do PPG-EMRN: mecoufac@gmail.com 

26/abr/2017 18:00 Divulgação do resultado da análise dos recursos sobre o indeferimento de inscrições. 

02/mai/2017 08:00-12:00 
Prova de Conhecimentos em Ecologia (eliminatória). Nota mínima igual a 5,0 
(cinco). 

02/mai/2017 14:00 -18:00 Prova de Proficiência em Língua Inglesa (classificatória). 

05/mai/2017 

 
18:00 

Divulgação do resultado geral no quadro de avisos da Secretaria do PPG-EMRN e na 
página da UFAC, em ordem decrescente de Nota Final. 

OBS: O prazo para publicação do resultado final na página da UFAC depende da 
disponibilidade dos técnicos do Assessoria de Comunicação. Não será fornecido 
resultado por telefone, SMS, e-mail ou qualquer outra forma de comunicação que não 
sejam as especificadas no parágrafo imediatamente acima. 

08/mai/2017 e 
09/mai/2017 e 
10/mai/2017 

08:30 às 11:30 e 
14:30 às 16:30 

Prazo máximo para recebimento de recursos referente ao resultado geral. 

Obs. O recurso deverá ser impetrado pelo próprio candidato, pessoalmente, ou por 
procuração, de forma escrita, na coordenação do curso. Apenas para candidatos não 
residentes em Rio Branco serão aceitos recursos assinados e digitalizados, 
encaminhado por e-mail (mecoufac@gmail.com) com assunto da mensagem 
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intitulado “RECURSO SELEÇÃO 2017”, sendo desconsideradas mensagens com 
título diferente do indicado. 

12/mai/2017 18:00 Resultado do julgamento dos recursos. 

22 - 
26/mai/2017 

Dias 22 e 24: 
07:00 às 13:00. 

Dias: 23, 25 e 26: 
13:00 às 19:00 

Matrícula institucional e inscrição em disciplinas*. 

    * As instruções serão informadas na página da UFAC na internet, antes do período de matrícula. 

OBS: A prova de Proficiência em Língua Inglesa e o Curriculum Vitae serão avaliados apenas para os candidatos 
que obtiverem nota maior ou igual à nota mínima na Prova de Conhecimentos em Ecologia. 

 


