
 

 

 

RETIFICAÇÃO 001/2016 AO EDITAL 006/PPGFMC/2016 
 
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 006/PPGFMC/2016 DE 
INSCRIÇÕES AO PROCESSO SELETIVO AOS 
CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO EM 
FARMACOLOGIA 

 
 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia (PPGFMC), do Centro de 
Ciências Biológicas, da Universidade Federal de Santa Catarina, torna pública a retificação do 
Edital 006/PPGFMC/2016, nos itens a seguir descritos, mantendo inalterados os demais itens 
do Edital: 
 
Item 1. DA INSCRIÇÃO 
 
Onde se lê:  
 
1.4 - Os seguintes documentos deverão ser entregues em envelope lacrado com identificação 
do candidato (conforme Anexo I): 

c) Fotocópia do diploma de Graduação e/ou Mestrado; 

Leia-se: 
1.4 - Os seguintes documentos deverão ser entregues em envelope lacrado com identificação 
do candidato (conforme Anexo I): 

c) Fotocópia do diploma de Graduação e/ou Mestrado (ou declaração da Coordenação do Curso 
de Graduação ou Mestrado com a data provável de formatura ou defesa da dissertação) de que 
a diplomação ou defesa de mestrado ocorrerá antes do período de matrícula no PPGFMC);  

Item 2. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

Onde se lê:  
2.4 - A prova será realizada, preferencialmente, de forma presencial. 

Leia-se: 
2.4 - A prova será realizada, preferencialmente, de forma presencial, tendo o (a) candidato (a) 
direito à consulta de material didático (livros, resumos) que deverão ser trazidos pelo (a) 
candidato (a). 

 
Onde se lê:  
2.10 – SOMENTE DOUTORADO: A apresentação e defesa do Projeto de Pesquisa serão 
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realizados de forma presencial para a Banca Examinadora, em caráter fechado, sendo que cada 
candidato disporá de no máximo 20 minutos, podendo utilizar recursos multimídia. A Banca 
terá até 30 minutos para a arguição. 

Leia-se: 
 

2.10 – SOMENTE DOUTORADO: A apresentação e defesa do Projeto de Pesquisa serão 
realizados de forma presencial ou via internet (skype) para a Banca Examinadora, em caráter 
fechado, sendo que cada candidato (a) disporá de no máximo 20 minutos, podendo utilizar 
recursos multimídia. A Banca terá até 30 minutos para a arguição. Uma lista com os horários 
dos(as) candidatos(as) será afixada no mural do Departamento de Farmacologia e publicada na 
home-page do Programa. A conexão de rede de internet de qualidade suficiente para realizar a 
seleção é de responsabilidade do candidato.  
 

Incluir Item 6. 
 
6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

- Este Processo Seletivo Simplificado terá ampla divulgação, a partir do dia 08 de Novembro de 
2016, na página eletrônica do PPGFMC-UFSC. 

- Para maiores informações, dirigir-se à Secretaria do Programa, localizada no CAMPUS 
UNIVERSITÁRIO - TRINDADE. Florianópolis, SC. FONE: 3721-2713 OU 3721-2471 OU pelo e-mail: 
ppgfarmaco@contato.ufsc.br. 

- Os resultados serão publicados a partir do dia 09 de Dezembro de 2016, na página do PPGFMC 

(http://ppgfarmaco.ufsc.br/). 

 
 
 
 
Florianópolis, 10 de novembro de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Jamil Assreuy 
Coordenador do PPGFMC 


