UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB CENTRO DE CIÊNCIAS
TECNOLÓGICAS - CCT
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL –
DOUTORADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL

RETIFICAÇÃO EDITAL N° 003/2020
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental – PPGEA da Universidade
Regional de Blumenau – FURB, no uso de suas atribuições, torna pública a retificação do edital
supracitado, cujas alterações estão a seguir elencadas:
1. No item DO PROCESSO DE SELEÇÃO 4.5, onde lê-se:
•

Arguição do conteúdo do projeto será realizada perante banca constituída de professores do
programa, sendo vedada a participação do professor orientador do candidato na banca. Caso
candidato traga material auxiliar para a arguição, sua apresentação não poderá ultrapassar 10
minutos.

Leia-se:
• Arguição do conteúdo do projeto será realizada por meio de vídeo conferência perante banca
constituída de professores do programa, sendo vedada a participação do professor orientador do
candidato na banca. Caso candidato tenha material auxiliar para a arguição, sua apresentação não
poderá ultrapassar 10 minutos. O candidato deverá informar pelo e-mail ppgea@furb.br qual o
melhor meio de vídeo conferência a ser utilizado (por exemplo skype, Teams).
2. No item 7. DO CRONOGRAMA DE SELEÇÃO, onde lê-se:
•

Inscrição

28/10/2020 a 29/01/2021

Homologação das inscrições

01/02/2021

Arguição/entrevistas com os candidatos

03/02/2021

Divulgação dos resultados

10/02/2021

Data limite para pedidos de reconsideração

12/02/2021

Resposta da solicitação de recursos

Até dia 17/02/2021

Matrícula dos candidatos aprovados

22 à 01/03/2021

Início das atividades letivas

04/03/2021 das 7h30 às 18h.

Leia-se:

Inscrição

28/10/2020 a 04/02/2021

Homologação das inscrições

08/02/2021

Arguição/entrevistas com os candidatos

10/02/2021

Divulgação dos resultados

17/02/2021

Data limite para pedidos de reconsideração

19/02/2021

Resposta da solicitação de recursos

Até dia 22/02/2021

Matrícula dos candidatos aprovados

22 à 01/03/2021

Início das atividades letivas

04/03/2021 das 7h30 às 18h.

Blumenau, 01 de fevereiro de 2021.

Prof. Dr. Joel Dias da Silva
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Ambiental

