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Retificação do Edital 03/2019 Edital de Doutorado do Programa de Pós- 

Graduação em Ciências Biológicas do NUPEB- UFOP 

No item 3.3 Onde se lia “O período de inscrição será de 01/10/2019 a 15/10/2019.” Leia-

se “O período de inscrição será de 01/10/2019 a 17/10/2019” 

No intem 3.3.2 Onde se lia “Cópia digital dos documentos constantes no item 3.1 (com 

exceção dos comprovantes do curriculum) deverá ser enviada para o e-mail acima e 
cópia impressa de todos os documentos, inclusive os comprovantes do curriculum, 
deverá ser entregue pessoalmente ou por meio de procuração, na secretaria do CBIOL 

até o dia 15/10/2019 em envelope lacrado.", leia-se “Cópia digital dos documentos 
constantes no item 3.1 (com exceção dos comprovantes do curriculum) deverá ser 
enviada para o e-mail acima e cópia impressa de todos os documentos, inclusive os 
comprovantes do curriculum, deverá ser entregue pessoalmente ou por meio de 
procuração, na secretaria do CBIOL até o dia 17/10/2019 em envelope lacrado.” 

No item 3.3.5 Onde se lia “A relação das inscrições homologadas será afixada no mural 
do NUPEB e publicada no site do CBIOL a partir do dia 16/10/2019”, leia-se “A relação 
das inscrições homologadas será afixada no mural do NUPEB e publicada no site do 
CBIOL a partir do dia 18/10/2019”. 

No item 5.1 Onde se lia “A prova de Inglês será realizada no dia 18/10/2019 às 9 h”, 
leia-se “A prova de Inglês será realizada no dia 21/10/2019 às 9 h”. 

No item 6.2 Onde se lia “O resultado da prova de inglês estará disponível a partir das 

18h do dia 18/10/2019, na Secretaria Administrativa do NUPEB e no site 

www.cbiol.nupeb.ufop.br”, leia-se “O resultado da prova de inglês estará disponível a 
partir das 18h do dia 21/10/2019, na Secretaria Administrativa do NUPEB e no site 
www.cbiol.nupeb.ufop.br”. 

Ouro Preto, 16 de outubro de 2019. 
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