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Quarto aditivo ao Edital nº3/2020  

Processo seletivo para a turma de 2020 do Programa Associado de Pós-Graduação em 

Antropologia UFC/UNILAB. 

Dos novos procedimentos para a inscrição: 

Em razão do agravamento da pandemia do novo coronavírus e da adoção de trabalho 

remoto por parte dos servidores da secretaria, a coordenação estabelece novas regras e 

novos prazos para a inscrição. 

1) A partir do dia 18/03/2020, as inscrições serão recebidas exclusivamente por e-mail. 

2) No caso da inscrição por e-mail, o candidato deverá enviar encaminhar toda a 

documentação exigida pelo edital para o seguinte endereço:  

processoseletivoppga2020@gmail.com 

3) A documentação deverá ser encaminhada em formato PDF. O candidato deverá 

entregar um PDF único contendo todos os documentos. 

4) O e-mail deve trazer no campo “ assunto” o seguinte texto: “ Inscrição para o 

mestrado – 2020”, seguido do nome completo do candidato. 

5) O candidato deverá identificar no corpo do e-mail o edital para o qual deseja se 

inscrever. 

Dos novos prazos: 

No Art. 4º, onde se lê:  

“Art. 4º - As inscrições serão realizadas no período de 02 de fevereiro de 2020 a 27 de 

março de 2020 por meio do preenchimento do formulário de inscrição, disponível no 

anexo 1 e do formulário específico de autodeclaração, disponível no Anexo 2 deste 

edital. 

Leia-se: 

“Art. 4º - As inscrições serão realizadas no período de 02 de fevereiro de 2020 a 08 de 

abril de 2020 por meio do preenchimento do formulário de inscrição, disponível no 

anexo 1 e do formulário específico de autodeclaração, disponível no Anexo 2 deste 

edital.” 
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Redenção, 18/03/2020 

 

 

________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Rafael Antunes Almeida 

Coordenador Geral do Programa Associado de Pós-Graduação em Antropologia 

UFC-UNILAB 

 


