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Processo Seletivo 2022

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais da Universidade
Federal de Mato Grosso, Câmpus Universitário de Sinop, torna publica a 1ª retificação do
Edital de Processo Seletivo 2022.
Onde se lê:
“até 29 vagas” e “até 29 (vinte e nove)”
Leia-se:
“até 28 vagas” e “até 28 (vinte e oito vagas)”

No item 5.4 onde se lê:
5.4 – Não será permitida a mudança de orientador pelos candidatos classificados.
Leia-se:
“5.4. Para os candidatos classificados será permitida a mudança de orientador desde que o novo
orientador não tenha preenchido a(s) vaga(s) descrita(s) no Edital e que oriente na mesma linha
de pesquisa na qual o candidato está classificado.
5.5. O pedido de mudança de orientador é feito pelo candidato classificado. O candidato deve
entrar em contato com o orientador preterido para saber da disponibilidade e interesse deste.
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5.6. Uma vez que o orientador preterido aceite orientar o candidato classificado, o candidato
deve formalizar a solicitação de mudança de orientador por meio de processo SEI encaminhado
ao colegiado de curso, anexando o termo de ciência de provável orientador (Anexo IV).
5.7. O pedido de mudança do orientador deve ser realizado após a publicação do resultado final
(09 de dezembro de 2021), até a data do dia 20 de dezembro de 2021.
5.8. Não será permitida a mudança de orientador pelos candidatos aprovados.”

No item 11, onde se lê:
Linha de pesquisa: Produtos naturais
Dra. Dênia Mendes de Sousa Valladão
E-mail: deniavalladao@gmail.com
Temas de orientação: Desenvolvimento, produção e controle de qualidade
de fámarcos, medicamentos e cosméticos com base em produtos naturais.

Vagas disponíveis
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Leia-se:
Linha de pesquisa: Produtos naturais
Dra. Dênia Mendes de Sousa Valladão
E-mail: deniavalladao@gmail.com
Temas de orientação: Desenvolvimento, produção e controle de qualidade
de fármacos, medicamentos e cosméticos com base em produtos naturais.

Vagas disponíveis
1
10

Os demais itens e informações permanecem inalterados.
Sinop, 18 de agosto de 2021.

