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1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 061/2018 - PROPESP/UFAM 

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM) torna público, para 

conhecimento dos interessados, a RETIFICAÇÃO abaixo realizada no Edital de 

Nº 061/2018 - PROPESP/UFAM, que regula o Exame de Seleção para ingresso 

no 1º Semestre de 2019 nos cursos de Mestrado e Doutorado do Programa de 

Pós-Graduação em Informática (PPGI). 

 

 

I- Página 5 

 Acrescentar novo subitem (4.2.16), que assim dispõe: 

4.2.16. Candidatos que tenham realizado a Prova de Conhecimentos a menos de 

2 anos e obtido nota superior a 07 (sete) poderão optar por não realizar a Prova 

de Conhecimentos e utilizar a nota da prova anterior; 

 Acrescentar novo subitem (4.2.17), que assim dispõe: 

4.2.17. Candidatos que optarem por não realizar a Prova de Conhecimentos, nos 

moldes do item anterior, declararão essa intenção no sistema de inscrição, bem 

como precisarão comprovar a nota anterior. 

II - Página 8 

 Acrescentar novo subitem (5.2.16), que assim dispõe: 

5.2.16. Candidatos que tenham realizado a Prova de Conhecimentos a menos de 

2 anos e obtido nota superior a 07 (sete) poderão optar por não realizar a Prova 

de Conhecimentos e utilizar a nota da prova anterior; 

 Acrescentar novo subitem (5.2.17), que assim dispõe: 

5.2.17. Candidatos que optarem por não realizar a Prova de Conhecimentos, nos 

moldes do item anterior, declararão essa intenção no sistema de inscrição, bem 

como precisarão comprovar a nota anterior. 

III -  Onde se lê: 
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Anexo I (Orientadores e Vagas). Onde se lê: 

Eduardo Freire Nakamura 13nakamura@icomp.ufam.edu.br Redes de Computadores e 

Sistemas Distribuídos 

Leia-se: 

Eduardo Freire Nakamura nakamura@icomp.ufam.edu.br Redes de Computadores e 

Sistemas Distribuídos 

 

IV - Onde se lê: 

Anexo I (Orientadores e Vagas). Onde se lê: 

José Reginaldo Hughes Carvalho 13reginaldo@icomp.ufam.edu.br Visão Computacional e Robótica 

Leia-se: 

José Reginaldo Hughes Carvalho reginaldo@icomp.ufam.edu.br Visão Computacional e Robótica 

 

V - MANTER as demais condições previstas no Edital de Nº 061/2018 - 

PROPESP/UFAM. 

 

 

 

 

Manaus, 05 de outubro de 2018. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Jamal da Silva Chaar 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, em exercício 

(Nota: O original desta retificação assinado pelo Pró-Reitor 

em exercício encontra-se à disposição dos interessados no 

arquivo da PROPESP) 
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