EDITAL PRINT PPGECS Nº 03/2020
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Saúde
(PPGECS) do Instituto NUTES de Educação em Ciências e Saúde da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no uso de suas atribuições, torna pública a retificação
do Edital Print PPGECS nº 01/2020, de 17 de fevereiro de 2020, publicado no endereço
eletrônico http://www.ppgecs.nutes.ufrj.br/bolsas/:
Aonde se lê
I – DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO INTERNO A Comissão do Processo
Seletivo atuará nas atividades de planejamento, coordenação, supervisão, divulgação,
execução, análise documental e avaliação de resultados. A Comissão também deliberará
acerca de casos omissos a este edital. A composição da comissão será: o Coordenador
do PPG, um ou dois docentes indicados pelo Colegiado do Programa, um avaliador
externo ao programa de pós-graduação, que deverá obrigatoriamente ser doutor. A
composição e integrantes da comissão do processo de seleção serão divulgadas no site
do PPGECS até dia 19/02/2020 (www.ppgecs.nutes.ufrj.br)
Leia-se:
I – DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO INTERNO A Comissão do Processo
Seletivo atuará nas atividades de planejamento, coordenação, supervisão, divulgação,
execução, análise documental e avaliação de resultados. A Comissão também deliberará
acerca de casos omissos a este edital. A composição da comissão será: o Coordenador
do PPG, um ou dois docentes indicados pelo Colegiado do Programa, um avaliador
externo ao programa de pós-graduação, que deverá obrigatoriamente ser doutor. A
composição e integrantes da comissão do processo de seleção serão divulgadas no site
do PPGECS até dia 30/07/2020 (www.ppgecs.nutes.ufrj.br)
Aonde se lê:
II.2. – Envio da documentação Todos os discentes do PPGECS interessados na
implementação da bolsa de Doutorado Sanduiche com duração de seis (06) meses cada
uma poderão entregar DOCUMENTAÇÃO COMPLETA na Secretaria do Programa ou
enviar por e-mail, para os endereços eletrônicos selecao.ppgecs@nutes.ufrj.br com
cópia para selecao.ppgecs@gmail.com, com os documentos obrigatórios anexos
descritos a seguir como arquivos em anexo. No título da mensagem deverão constar
“PRINT PPGECS 01-2020” e “NOME DO CANDIDATO”.
Leia-se
II.2. – Envio da documentação Todos os discentes do PPGECS interessados na
implementação da bolsa de Doutorado Sanduiche com duração de seis (06) meses cada
deverão enviar a DOCUMENTAÇÃO COMPLETA por e-mail, para os endereços
eletrônicos selecao.ppgecs@nutes.ufrj.br com cópia para selecao.ppgecs@gmail.com,
com os documentos obrigatórios anexos descritos a seguir como arquivos em anexo. No
título da mensagem deverão constar “PRINT PPGECS 03-2020” e “NOME DO
CANDIDATO”.
Aonde se lê:
II.3 - Documentação Necessária

* A ata de defesa de exame de qualificação e o certificado de proficiência linguística
mínima poderão ser entregues à Secretaria até 11/03/2020.
Leia-se
* A ata de defesa de exame de qualificação e o certificado de proficiência linguística
mínima poderão ser entregues à Secretaria até 13/08/2020.
Aonde se lê:
II.4 – Períodos para realização do doutorado sanduiche O Plano de Trabalho e demais
documentos, quando pertinente, deverão indicar claramente o período de realização das
atividades previstas. As bolsas referentes a este edital deverão iniciar entre julho e
setembro de 2020. O encaminhamento do processo do candidato selecionado à PR2
deverá ser feito entre 10 de fevereiro de 2020 e 13 de março de 2020.
Leia-se
II.4 – Períodos para realização do doutorado sanduiche O Plano de Trabalho e demais
documentos, quando pertinente, deverão indicar claramente o período de realização das
atividades previstas. As bolsas referentes a este edital deverão iniciar entre janeiro e
março de 2020. O encaminhamento do processo do candidato selecionado à PR2 deverá
ser feito entre 15 de julho de 2020 e 15 de agosto de 2020.
Aonde se lê
V – DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO
18/02/2020 a 28/02/2020 Período de inscrição
05/03/2020 Divulgação do resultado da análise documental
06/03/2020 Data limite para solicitação de recurso
11/03/2020 Entrega de ata de defesa de exame de qualificação e o certificado de
proficiência linguística mínima
12/03/2020 Resultado Final.
Leia-se
V – DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO
24/07/2020 a 09/08/2020 Período de inscrição
11/08/2020 Divulgação do resultado da análise documental
12/08/2020 Data limite para solicitação de recurso
13/08/2020 Entrega de ata de defesa de exame de qualificação e o certificado de
proficiência linguística mínima
14/08/2020 Resultado Final.
Rio de Janeiro, 23 de julho de 2020.

