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ATO 3 DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL CIPHARMA Nº05/2019 

SELEÇÃO DE DOUTORADO 2020/2 

DIRECIONADAS PARA O CRONOGRAMA DO ANEXO II 

 

 

A coordenação do Programa de Pós Graduação em Ciências Farmacêuticas, em 

cumprimento ao disposto na Resolução CUNI N° 2337 que “Aprova a adoção do conjunto 

de ações e recomendações de prevenção da disseminação do Coronavírus no âmbito da 

comunidade da Ufop e dá providências”. resolve alterar o disposto nos seguintes itens do 

EDITAL CiPharma Nº05/2019 SELEÇÃO DE DOUTORADO 2020/2 direcionadas 

exclusivamente para o cronograma do anexo II 

 

 

Alterar os seguintes textos: 

DE: 

 

3.2.1 A prova de Língua Inglesa será realizada conforme cronograma apresentado 

no ANEXO II deste edital de 14 às 17 horas em sala virtual cujo link de acesso será enviado 

para o e-mail do candidato em até 48 horas antes do início do processo seletivo. Durante a 

prova de língua inglesa se ocorrer queda da conexão o candidato terá até 10 minutos para 

reingressar na sala virtual e dar continuidade a apresentação. Este procedimento poderá 

ocorrer no máximo duas vezes sem que o candidato seja desclassificado. A avaliação será 

gravada e o conteúdo das mídias permanecerá arquivado na secretaria pelo prazo de trinta 

dias. 

 

 

PARA: 

 

3.2.1 A prova de Língua Inglesa será realizada conforme cronograma apresentado 

no ANEXO II deste edital de 14 às 15:30 horas em sala virtual cujo link de acesso será 

enviado para o e-mail do candidato em até 48 horas antes do início do processo seletivo. 

Durante a prova de língua inglesa se ocorrer queda da conexão o candidato terá até 10 

minutos para reingressar na sala virtual e dar continuidade a apresentação. Este 

procedimento poderá ocorrer no máximo duas vezes sem que o candidato seja 

desclassificado. A avaliação será gravada e o conteúdo das mídias permanecerá arquivado 

na secretaria pelo prazo de trinta dias. 
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DE: 

Aplicação da prova de proficiência de Língua 
Inglesa 

14 às 17h do dia 20/07/2020 

Apresentação dos seminários seguidas de 
arguição 

9 às 12 h e de 13h30 as 
17h30 do dia 21/07/2020 

Resultado preliminar do Exame de Seleção 
2020. 

Até as 17h do 23/07/2020 

Interposição de recursos contra o resultado 
preliminar do Exame de Seleção 2020 por 
email contendo assunto: recursos contra o 
resultado preliminar doutorado 2020/02 

Até as 17h do 28/07/2020 

Publicação e homologação do resultado final 
do Exame de Seleção 2020 

Até as 17h do 31/07/2020 

Período de matrícula para os aprovados no 
Exame de Seleção. 

03 a 05/08/2020 

Previsão de início das aulas 11/08/2020 

 

PARA: 

Aplicação da prova de proficiência de Língua 
Inglesa 

14 às 15:30h do dia 
05/08/2020 

Apresentação dos seminários seguidas de 
arguição 

9 às 12 h e de 13h30 as 
17h30 do dia 06/08/2020 

Resultado preliminar do Exame de Seleção 
2020. 

Até as 18h do dia 07/08/2020 

Interposição de recursos contra o resultado 
preliminar do Exame de Seleção 2020 por 
email contendo assunto: recursos contra o 
resultado preliminar doutorado 2020/02 

Até as 18h do 11/08/2020 

Publicação e homologação do resultado final 
do Exame de Seleção 2020 

Até as 18h do 12/08/2020 

Período de matrícula não presencial para os 
aprovados no Exame de Seleção. 

13 e 14 /08/2020 

Previsão de início das aulas 17/08/2020 

 

 
 

Ouro Preto, 02 de julho de 2020 

 

   

Profa. Dra. Jacqueline de Souza  
Coordenadora - Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas 

 
 
 
 

Profa. Dra. Dênia Antunes Saúde Guimarães  
Vice- Coordenadora - Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas 

 
 

Escola de Farmácia 
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