CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA
DEPARTAMENTO DE FÍSICA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO

Edital Seletivo para Admissão ao Corpo Discente do Programa de Pósgraduação em Física
(Cursos de Mestrado e Doutorado, 2020.2)
RETIFICAÇÃO DO EDITAL
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Física da UFPE (PPG-Física) torna pública a
retificação dos itens 1.3 e 1.5, bem como do cronograma (itens 3.1 e 3.2) do Edital Seletivo
para Admissão – Segundo Semestre do Ano Letivo 2020 – ao corpo discente do Programa de Pósgraduação em Física (Cursos de Mestrado e Doutorado), conforme a seguir especificado.
Onde se lê:
1.3 – A inscrição poderá ser realizada na Secretaria da Pós-graduação em Física, situada no
Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco, localizada no prédio do Centro de
Ciências Exatas e da Natureza, no período de 10 de fevereiro de 2020 a 22 de maio de 2020, com
atendimento de segunda à sexta-feira, excetuando-se feriados, das 8 às 12 horas e das 14 às 17
horas, pessoalmente ou através de procurador mediante a apresentação de instrumento de
mandato.
Leia-se:
1.3 – A inscrição poderá ser realizada na Secretaria da Pós-graduação em Física, situada no
Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco, localizada no prédio do Centro de
Ciências Exatas e da Natureza, no período de 10 de fevereiro de 2020 a 12 de junho de 2020, com
atendimento de segunda à sexta-feira, excetuando-se feriados, das 8 às 12 horas e das 14 às 17
horas, pessoalmente ou através de procurador mediante a apresentação de instrumento de
mandato.
Onde se lê:

1.5 – A inscrição poderá ser realizada, também, pelo endereço eletrônico
selecao.pgfisica@ufpe.br anexando arquivos digitalizados dos documentos requeridos no
item 2 do presente Edital, desde que a documentação também seja enviada por
correspondência, que deverá ser postada até a data de encerramento das inscrições. O
prazo limite para a chegada da correspondência na Secretaria de Pós-Graduação é de três
dias úteis após o encerramento das inscrições.
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Leia-se:

1.5 – A inscrição poderá ser realizada, também, pelo endereço eletrônico
selecao.pgfisica@ufpe.br anexando arquivos digitalizados dos documentos requeridos no
item 2 do presente Edital, desde que a documentação física também seja entregue no ato
da matrícula. Qualquer discrepância entre a documentação eletrônica enviada na inscrição
e a documentação física entregue no ato da matrícula acarretará a eliminação do
candidato, impossibilitando a efetivação de sua matrícula.
Cronograma para cursos de Mestrado e Doutorado
O PPG-Física efetuará o processo de seleção de acordo com o cronograma a seguir:

Etapas do Concurso

Datas

Horários

Inscrições

10/02/2020 até 12/06/2020

8-12 e 14-17h

Avaliação do Curriculum Vitae

22/06/2020 até 03/07/2020

Resultado

07/07/2020

Prazo Recursal (intervalo de 3
dias úteis)
Resultado Final

08/07/2020 até 10/07/2020
10/07/2020

Até às 17h
8-12 e 14-17h
18h

Pré-Matrícula

Conforme definido pelo
programa após o resultado
final.

8-12 e 14-17h

Matrícula

Conforme calendário de
Matrículas no SIG@PÓS/
PROPESQ

8-12 e 14-17h

Início das aulas

Conforme definido pelo
programa após matrícula
Recife, 11 de maio de 2020.
Atenciosamente,
Prof. Fernando Roberto de Luna Parisio Filho
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Física– UFPE
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