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EDITAL PRPG No. 67/2019 

 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL PRPG N° 65/2019, referente à Seleção de Doutorado e de 

Mestrado Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Meteorologia 
 
 

O Pró-Reitor de Pós-Graduação da UFCG, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais 
e em conformidade com o Edital PRPG N° 65/2019, torna pública a retificação a seguir: 

 

No Edital PRPG N° 65/2019, Item 1.1, onde se lê: 

1.1 As inscrições ao processo seletivo ocorrerão de 18 de outubro a 14 de novembro de 2019, 
com a divulgação e homologação pelo Colegiado do Programa prevista para até 20 de 
dezembro de 2019. 

 

Leia-se:  

1.1 As inscrições ao processo seletivo ocorrerão de 24 a 31 de outubro a de 2019, com a 
divulgação e homologação pelo Colegiado do Programa prevista para até 16 de dezembro de 
2019. 

 

No Item 4.2, onde se lê: 

4.2. Da Inscrição 

i) Os candidatos poderão fazer inscrição pessoalmente, por procuração ou pelos Correios. 
A inscrição via correspondência deve ser enviada via SEDEX, ter o carimbo que comprove 
ter sido postada até o dia 14 de novembro de 2019 e deverá ser encaminhada para o 
endereço indicado no final deste Edital. 

ii) Em virtude da possível demora na entrega de correspondências pelos Correios, as 
inscrições encaminhadas via correspondência (por SEDEX) deverão ser enviadas também 
por e-mail, em arquivo PDF (com toda a documentação digitalizada), juntamente com 
cópia do comprovante de envio por SEDEX, para o seguinte endereço 
secretaria.ppgmet@ufcg.edu.br. 

iii) Os candidatos deverão solicitar confirmação de recebimento deste e-mail e do arquivo. 

iv) O não recebimento do arquivo em formato PDF pela Secretaria do PPGMET, com a 
documentação digitalizada até 14 de novembro de 2019, implicará no indeferimento da 
Inscrição. 



v) As inscrições presenciais serão realizadas na Secretaria Acadêmica do Programa de Pós-
Graduação em Meteorologia, localizada no Bloco CL (Térreo), da Unidade de Ciências 
Atmosféricas / Centro de Tecnologia e Recursos Naturais no Campus I da Universidade 
Federal de Campina Grande de 18 de outubro a 14 novembro de 2019, em dias úteis das 
8h30min às 11h30min e das 14h30min às 17h30 min. 

 
 
Leia-se: 

4.2. Da Inscrição 

i) Os candidatos poderão fazer inscrição pessoalmente, por procuração ou pelos Correios. 
A inscrição via correspondência deve ser enviada via SEDEX, ter o carimbo que comprove 
ter sido postada até o dia 31 de outubro de 2019 e deverá ser encaminhada para o 
endereço indicado no final deste Edital. 

ii) Em virtude da possível demora na entrega de correspondências pelos Correios, as 
inscrições encaminhadas via correspondência (por SEDEX) deverão ser enviadas também 
por e-mail, em arquivo PDF (com toda a documentação digitalizada), juntamente com 
cópia do comprovante de envio por SEDEX, para o seguinte endereço 
secretaria.ppgmet@ufcg.edu.br. 

iii) Os candidatos deverão solicitar confirmação de recebimento deste e-mail e do arquivo. 

iv) O não recebimento do arquivo em formato PDF pela Secretaria do PPGMET, com a 
documentação digitalizada até 31 de outubro de 2019, implicará no indeferimento da 
Inscrição. 

v) As inscrições presenciais serão realizadas na Secretaria Acadêmica do Programa de Pós-
Graduação em Meteorologia, localizada no Bloco CL (Térreo), da Unidade de Ciências 
Atmosféricas / Centro de Tecnologia e Recursos Naturais no Campus I da Universidade 
Federal de Campina Grande de 24 a 31 de outubro de 2019, em dias úteis das 8h30min às 
11h30min e das 14h30min às 17h30 min. 

 
 
No Item 5. DOS PRAZOS, onde se lê: 

5. DOS PRAZOS 

i) Serão recebidas inscrições enviadas através dos Correios (via SEDEX) e postadas até 9 de 
novembro de 2019.  

ii) O processo seletivo ocorrerá de 18 de outubro a 13 de dezembro de 2019, com 
divulgação dos resultados prevista para até 13 de dezembro de 2019 e homologação pelo 
Colegiado do Programa no dia 13 de dezembro de 2019.  

iii) O período de matrícula será de 02 a 05 de março de 2020 e o início das aulas está 
previsto para o dia 09 de março de 2020.  

iv) Divulgado o resultado, o candidato terá até 05 (cinco) dias úteis para entrar com 
recurso no Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais.  

v) Os candidatos aprovados deverão confirmar seu interesse em ingressar no curso mediante 
resposta por escrito à secretaria do Programa (PPGMET) entre 13/12/2019 a 06/01/2020. 



 
Leia-se: 

5. DOS PRAZOS 

i) Serão recebidas inscrições enviadas através dos Correios (via SEDEX) e postadas até 31 
de outubro de 2019.  

ii) O processo seletivo ocorrerá de 24 de outubro a 16 de dezembro de 2019, com 
divulgação dos resultados prevista para até 16 de dezembro de 2019 e homologação pelo 
Colegiado do Programa no dia 16 de dezembro de 2019.  

iii) O período de matrícula será de 02 a 05 de março de 2020 e o início das aulas está 
previsto para o dia 09 de março de 2020.  

iv) Divulgado o resultado, o candidato terá até 05 (cinco) dias úteis para entrar com 
recurso no Programa de Pós-Graduação em Meteorologia.  
v) Os candidatos aprovados deverão confirmar seu interesse em ingressar no curso 
mediante resposta por escrito à secretaria do Programa (PPGMet) entre 16/12/2019 a 
06/01/2020. 

 
 
 
 

Campina Grande, 17 de outubro de 2019. 
 
 

Benemar Alencar de Souza 
Pró-Reitor de Pós-Graduação 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


