
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 
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ADENDO Nº 01 

 

EDITAL PROPEG Nº 018/2017 

 

EXAME DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO NO CURSO DE MESTRADO EM 

CIÊNCIA FLORESTAL 

 

A Universidade Federal do Acre (Ufac), através da Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação (Propeg) e da Comissão de Seleção do Mestrado em Ciência Florestal, 

torna pública a alteração de itens do Edital de Seleção, de 18 de dezembro de 2017. 

 

4. DO CRONOGRAMA 

 

4.1 O processo seletivo para ingresso no Ciflor da Universidade Federal do Acre ocorrerá 

de acordo com a seguinte programação:  

 
Data* Horário Local Atividade 

18/12/2017 a 

18/01/2018 
--- http://sistemas.ufac.br/ciflor 

Divulgação do Edital de seleção 

CIFLOR/2018 

01/01/2018 a 

18/01/2018 
Até às 23:59 http://sistemas.ufac.br/ciflor 

Inscrição exclusivamente online no 

exame de seleção CIFLOR/2018 

19/01/2018 --- http://sistemas.ufac.br/ciflor 
Divulgação preliminar do deferimento 

de inscrições 

22 e 23/01/2018 --- http://sistemas.ufac.br/recursos Interposição de recurso das inscrições 

24/01/2018 --- 

http://www.ufac.br/site/editais-

concursos/propeg/edital-propeg-

no-18-2017-exame-de-selecao-

para-o-curso-de-mestrado-em-

ciencia-florestal 

Divulgação final do deferimento de 

inscrições 

27/01/2018  08:00 às 12:00 

Local da Prova: Será indicado 

juntamente com lista de 

deferimento das inscrições. 

Ler as observações: 1, 2 e 3 no 

término do quadro 

Prova escrita eliminatória e 

classificatória sobre a linha de 

pesquisa escolhida pelo candidato 

27/01/2018 15:00 às 17:00 

Local da Prova: Será indicado 

juntamente com lista de 

deferimento das inscrições. 

Ler as observações: 1, 2 e 3 no 

término do quadro 

Prova de inglês classificatória 

05/02/2018 --- 

http://www.ufac.br/site/editais-

concursos/propeg/edital-propeg-

no-18-2017-exame-de-selecao-

para-o-curso-de-mestrado-em-

ciencia-florestal 

Divulgação preliminar do resultado 

das provas escrita eliminatória e de 

inglês. 

 

06 e 07/02/2018 
--- http://sistemas.ufac.br/recursos 

Interposição de recursos quanto à nota 

das provas escrita eliminatória e de 

inglês. 

08/02/2018 --- 

http://www.ufac.br/site/editais-

concursos/propeg/edital-propeg-

no-18-2017-exame-de-selecao-

Divulgação final do resultado das 

provas escrita eliminatória e de inglês 

e entrega de documentos 

http://sistemas.ufac.br/ciflor
http://sistemas.ufac.br/ciflor
http://sistemas.ufac.br/ciflor
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para-o-curso-de-mestrado-em-

ciencia-florestal 

comprobatórios do Currículo Lattes, 

juntamente com Anexo II preenchido 

para os candidatos aprovados na prova 

escrita. 

09/02/2018 --- 

http://www.ufac.br/site/editais-

concursos/propeg/edital-propeg-

no-18-2017-exame-de-selecao-

para-o-curso-de-mestrado-em-

ciencia-florestal 

Divulgação preliminar quanto à nota 

da prova de títulos. 

12 e 13/02/2018 --- http://sistemas.ufac.br/recursos 
Interposição de recursos quanto à nota 

da prova de títulos. 

14/02/2018 --- 

http://www.ufac.br/site/editais-

concursos/propeg/edital-propeg-

no-18-2017-exame-de-selecao-

para-o-curso-de-mestrado-em-

ciencia-florestal 

Divulgação do resultado final 

preliminar do processo seletivo. 

15 e 16/02/2018 --- 

http://sistemas.ufac.br/recursos  

 Ler a observação 4 no término do 

quadro 

Interposição de recursos quanto ao 

resultado final do processo seletivo. 

16/02/2018 --- 

http://www.ufac.br/site/editais-

concursos/propeg/edital-propeg-

no-18-2017-exame-de-selecao-

para-o-curso-de-mestrado-em-

ciencia-florestal 

Resultado Final do processo seletivo 

após interposição de recursos. 

*=As data do quadro podem ser alteradas caso seja necessário um maior período de tempo para a apreciação 

de quaisquer uma das atividades. Toda e qualquer alteração será divulgado no site da Ufac 

http://www.ufac.br/site/editais-concursos/propeg/edital-propeg-no-18-2017-exame-de-selecao-para-o-

curso-de-mestrado-em-ciencia-florestal. 

 

 
Tiago Georg Pikart 

Professor Adjunto A - UFAC 

Presidente da Comissão de Seleção 
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