
EDITAL Nº227/2017 

RETIFICAÇÃO 

 

O(a) Coordenador(a) do Programa de Pós-Graduação em Educação em 

Ciências e Saúde do(a) Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos termos das Resoluções 01/2006 e 

02/2006 do CEPG/ UFRJ e de acordo com o Regulamento do Programa, torna 

pública a retificação do edital nº 109/2017, de 16 de março de 2017, publicado no 

DOU nº 54, de 20 de março de 2017, seção 3, página nº59, e no Boletim UFRJ nº 

12, de 23 de março de 2017, páginas nº30 e 31: 

 

ONDE SE LÊ: 
2

 a
 etapa: Verificação da documentação 

A verificação da documentação será realizada em sessão pública no dia 08/05/2017 pela comissão do 

processo seletivo, em local e horário a ser divulgado no site do programa (http://www.nutes.ufrj.br/). 

Ao final do processo de verificação da documentação, será divulgada no local, e posteriormente no 

site, uma lista dos candidatos com inscrição confirmada.  

No dia 09/05/2017 será divulgada lista nominal daqueles candidatos que apresentaram pendências na 

documentação e que terão impreterivelmente até 12/05/2017 para regularizar. O conteúdo das 

pendências será informado individualmente por e-mail. Os documentos visando à regularização de 

pendências poderão ser entregues pessoalmente, digitalizados e enviados por e-mail ou enviados via 

SEDEX no endereço citado no item II.2. Somente serão considerados os documentos relativos às 

pendências informadas e as correspondências que chegarem até 12/05/2017. As pendências não 

incluem alterações do “anteprojeto de pesquisa”; o anteprojeto não poderá sofrer alterações após a 

entrega.  

No dia 15/05/2017, será divulgada lista nominal final daqueles candidatos que entregaram a 

documentação em conformidade com as exigências do edital. Após essa data, nenhum documento será 

aceito sob qualquer hipótese ou alegação. 

 

LEIA-SE: 
2

 a
 etapa: Verificação da documentação 

A verificação da documentação será realizada em sessão pública no dia 15/05/2017 pela comissão do 

processo seletivo, em local e horário a ser divulgado no site do programa (http://www.nutes.ufrj.br/). 

Ao final do processo de verificação da documentação, será divulgada no local, e posteriormente no 

site, uma lista dos candidatos com inscrição confirmada.  

No dia 16/05/2017 será divulgada lista nominal daqueles candidatos que apresentaram pendências na 

documentação e que terão impreterivelmente até 19/05/2017 para regularizar. O conteúdo das 

pendências será informado individualmente por e-mail. Os documentos visando à regularização de 

pendências poderão ser entregues pessoalmente, digitalizados e enviados por e-mail ou enviados via 

SEDEX no endereço citado no item II.2. Somente serão considerados os documentos relativos às 

pendências informadas e as correspondências que chegarem até 19/05/2017. As pendências não 

incluem alterações do “anteprojeto de pesquisa”; o anteprojeto não poderá sofrer alterações após a 

entrega.  

http://www.nutes.ufrj.br/
http://www.nutes.ufrj.br/


No dia 22/05/2017, será divulgada lista nominal final daqueles candidatos que entregaram a 

documentação em conformidade com as exigências do edital. Após essa data, nenhum documento será 

aceito sob qualquer hipótese ou alegação. 

 

ONDE SE LÊ: 
V - Do calendário 

16/03/17 a 05/05/17  - Período para recebimento ou postagem de documentos em envelope fechado 

08/05/17   - Abertura, em sessão pública, dos envelopes recebidos lacrados 

09/05/17   - Divulgação da lista nominal daqueles candidatos que necessitem regularizar 

pendências 

12/05/17   - Data limite para o recebimento de documentação visando à regularização de 

pendências 

15/05/17   - Divulgação da lista nominal daqueles candidatos que apresentaram documentação em 

conformidade com as exigências do edital 

19/05/17   - Resultado da avaliação do projeto de pesquisa  

23/05/17   - Data limite para solicitação de recursos quanto ao resultado da análise dos projetos 

25/05/17   - Resultado de Recursos (quanto ao resultado da análise dos projetos) 

05/06/17   - Prova de Português (para estrangeiros) (manhã) e Espanhol ou Francês (tarde) 

06/06/17   - Provas de Inglês (manhã)  

07 e 08/06/17 - Defesa oral do projeto 

19/06/17   - Resultado das Provas de Idiomas (Inglês, 2º idioma estrangeiro e Português) e 

Resultado da defesa oral do projeto 

21/06/17   - Data limite para solicitação de recursos quanto ao resultado das Provas de Idiomas e 

quanto ao resultado da defesa oral do projeto 

26/06/17   -  Resultado de Recursos (quanto ao resultado das Provas de Idiomas e quanto ao 

resultado da Defesa oral do projeto) e Resultado Final  

2º semestre de 2017 - Matrícula e Início do Curso de Doutorado 

 

LEIA-SE: 
V - Do calendário 

16/03/17 a 05/05/17  - Período para recebimento ou postagem de documentos em envelope fechado 

15/05/17   - Abertura, em sessão pública, dos envelopes recebidos lacrados 

16/05/17   - Divulgação da lista nominal daqueles candidatos que necessitem regularizar 

pendências 

19/05/17   - Data limite para o recebimento de documentação visando à regularização de 

pendências 

22/05/17   - Divulgação da lista nominal daqueles candidatos que apresentaram documentação em 

conformidade com as exigências do edital 

26/05/17   - Resultado da avaliação do projeto de pesquisa  

30/05/17   - Data limite para solicitação de recursos quanto ao resultado da análise dos projetos 

05/06/17   - Resultado de Recursos (quanto ao resultado da análise dos projetos) 



06/06/17   - Prova de Português (para estrangeiros) (manhã) e Espanhol ou Francês (tarde) 

07/06/17   - Provas de Inglês (manhã)  

08 e 09/06/17 - Defesa oral do projeto 

19/06/17   - Resultado das Provas de Idiomas (Inglês, 2º idioma estrangeiro e Português) e 

Resultado da defesa oral do projeto 

21/06/17   - Data limite para solicitação de recursos quanto ao resultado das Provas de Idiomas e 

quanto ao resultado da defesa oral do projeto 

28/06/17   -  Resultado de Recursos (quanto ao resultado das Provas de Idiomas e quanto ao 

resultado da Defesa oral do projeto) e Resultado Final  

2º semestre de 2017 - Matrícula e Início do Curso de Doutorado 

 

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2017. 

 

 

 

Luiz Augusto Coimbra de Rezende Filho Isabel Gomes Rodrigues Martins 

Coordenador do PPGECS    Diretora do NUTES/UFRJ 

 


