UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOCIÊNCIAS E SAÚDE
EDITAL Nº 04/2022/PPGBIOS/FCS/UFR
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA DO PROCESSO DE
SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO MESTRADO EM BIOCIÊNCIAS E SAÚDE
O Programa de Pós-graduação em Biociências e Saúde (PPG-BioS) da
Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Rondonópolis,
nível Mestrado Acadêmico, torna pública a retificação do cronograma do
processo de seleção de candidatos ao mestrado (EDITAL Nº
03/2022/PPGBIOS/FCS/UFR).
Retificação
2. INSCRIÇÕES
No item 2.1, onde se lê: “As inscrições serão realizadas de 09 a 30 de junho de
2022 por meio de peticionamento protocolado pelo Sistema Eletrônico de
Informação (SEI), link disponível na página oficial da UFR.”
Leia-se: “As inscrições serão realizadas de 09 de junho a 15 de julho de 2022
por meio de peticionamento protocolado pelo Sistema Eletrônico de Informação
(SEI), link disponível na página oficial da UFR.”
No item 2.2, onde se lê: “O resultado das inscrições deferidas e indeferidas será
divulgado dia 06 de julho de 2022 na página do PPG-BioS
(https://ufr.edu.br/ppgbios/processo-seletivo/).”
Leia-se: “O resultado das inscrições deferidas e indeferidas será divulgado dia
19
de
julho
de
2022
na
página
do
PPG-BioS
(https://ufr.edu.br/ppgbios/processo-seletivo/).”
3. SELEÇÃO
No item 3.2, onde se lê: “Os artigos científicos de cada linha de pesquisa serão
disponibilizados no dia 06 de julho de 2022 no site do PPG-BioS
(https://ufr.edu.br/ppgbios/processoseletivo/).”
Leia-se: Os artigos científicos de cada linha de pesquisa serão disponibilizados
no
dia
16
de
julho
de
2022
no
site
do
PPG-BioS
(https://ufr.edu.br/ppgbios/processoseletivo/).”
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Cronograma atualizado após as modificações:
ATIVIDADE
Requerimento de isenção da taxa de inscrição via SEI
Resultado das solicitações de isenções
Período de inscrições via SEI
Divulgação dos artigos científicos de cada linha de pesquisa
para apresentação
Resultado das inscrições deferidas e indeferidas
Recurso contra o indeferimento de inscrições
Resultado do recurso contra o indeferimento de inscrições
Prova escrita (presencial)
Resultado da prova escrita
Recurso contra a nota da prova escrita
Resultado do recurso contra nota da prova escrita
Divulgação do horário e ordem de apresentação do artigo
científico
Apresentação oral do artigo científico (presencial)
Resultado da apresentação oral do artigo científico
Recurso contra a nota da apresentação oral do artigo
científico
Resultado do recurso contra a nota da apresentação oral do
artigo científico
Resultado da análise do Currículo Lattes
Recurso contra a nota do Currículo Lattes
Resultado do recurso contra a nota do Currículo Lattes
Resultado final
Matrícula dos aprovados na Secretaria da FCS
Matrícula dos aprovados no SIPG
Início das Aulas

DATA
30 e 31/05
06/06/2022
09/06 a 15/07/2022
16/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
25/07/2022
27/07/2022
28/07/2022
29/07/2022
29/07/2022
01 e 02/08/2022
03/08/2022
04/08/2022
05/08/2022
05/08/2022
08/08/2022
09/08/2022
09/08/2022
10 e 11/08/2022
12/08/2022
15/08/2022
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