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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGROECOLOGIA E
DESENVOLVIMENTO RURAL
RETIFICAÇÃO AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA O
MESTRADO/2020
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e
Desenvolvimento Rural (PPGADR-Ar), no uso de suas atribuições, torna pública a
retificação do Edital PPGADR-Ar nº 01/2019, de acordo com as alterações a seguir
elencadas:
onde se lê:
4. Realização das Inscrições
4.1. As inscrições poderão ser realizadas das 00 h e 01 min (zero horas e um
minuto) do dia 01 de agosto de 2019 às 24 h e 00 min (vinte e quatro
horas e zero minuto) do dia 01 de setembro de 2019 – horário de Brasília,
DF, Brasil, exclusivamente via E-mail, enviando todos os documentos
constantes do item 3 para o endereço ppgadrprocessoseletivo@ufscar.br,
cujo o título do E-mail deverá ser Inscrição PPGADR nome completo do
candidato e no corpo do E-mail o candidato deverá mencionar a linha de
pesquisa do PPGADR – Ar pleiteada.

leia se:
4. Realização das Inscrições
4.1. As inscrições poderão ser realizadas das 00 h e 01 min (zero horas e um
minuto) do dia 01 de agosto de 2019 às 24 h e 00 min (vinte e quatro
horas e zero minuto) do dia 08 de setembro de 2019 – horário de Brasília,
DF, Brasil, exclusivamente via E-mail, enviando todos os documentos
constantes do item 3 para o endereço ppgadrprocessoseletivo@ufscar.br,
cujo o título do E-mail deverá ser Inscrição PPGADR nome completo do
candidato e no corpo do E-mail o candidato deverá mencionar a linha de
pesquisa do PPGADR – Ar pleiteada.
Portanto fica alterado o Cronograma do Processo Seletivo, anexo IV do
edital 01/2019.

Ficam assim ratificados os demais item desse edital.
Araras, 30 de agosto de 2019

Profa. Dra. Anastácia Fontanetti
Coordenadora do PPGADR

