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2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL N.º 067/2019- PROPESP/UFAM 

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

interessados, a RETIFICAÇÃO abaixo realizada no Edital de Nº 067/2019 - PROPESP/UFAM, que 

regula o Exame de Seleção de candidatos para ingresso no 1º Semestre de 2020, no curso de 

Mestrado Profissionalizante do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 

(PPGEP), e adéqua o calendário de eventos para prosseguimento do referido processo seletivo.  

  

 

Item  Onde se lê Leia-se: 

3.1 
O período de inscrição para o Exame de 
Seleção será de 11/11/2019 a 21/11/2019;  
 

O período de inscrição para o Exame de 
Seleção será de 11/11/2019 a 29/11/2019;   

3.1.1 

As inscrições deverão ser efetuadas, 
exclusivamente por e-mail, para o 
endereço eletrônico 
secretariappgep@ufam.edu.br, no período 
de 11/11/2019 a 21/11/2019, mediante 
envio dos documentos requeridos no item 
3.2. 

As inscrições deverão ser efetuadas, 

exclusivamente por e-mail, para o 

endereço eletrônico 

secretariappgep@ufam.edu.br, no 

período de 11/11/2019 a 29/11/2019, 

mediante envio dos documentos 

requeridos no item 3.2. 

3.7 
A lista de homologação das inscrições 
será divulgada na Secretaria do PPGEP 
até o dia 22/11/2019.  

A lista de homologação das inscrições 

será divulgada na Secretaria do PPGEP 

até o dia 09/12/2019. 

4.2.1 

Data e horário: a Prova de Conhecimentos 
Básicos e de Inglês serão realizadas no 
dia 09/12/2019, das 15h00 às 18h00, 
horário de MANAUS. 

Data e horário: a Prova de Conhecimentos 
Básicos e de Inglês serão realizadas no dia 
11/02/2020, das 15h00 às 18h00, horário 
de MANAUS. 

4.2.17 

A divulgação do resultado preliminar da 
Prova de Conhecimentos Básicos e Inglês 
ocorrerá no dia 11/12/2019, na Secretaria 
da Coordenação do PPGEP.  

A divulgação do resultado preliminar da 

Prova de Conhecimentos Básicos e Inglês 

ocorrerá no dia 17/02/2020, na Secretaria 

da Coordenação do PPGEP. 

5.3 
A divulgação da classificação final será 
feita no dia 16/12/2019, na Secretaria do 
PPGEP.  

A divulgação da classificação final será 

feita no dia 20/02/2020, na Secretaria do 

PPGEP. 

7.1 

Os candidatos aprovados e classificados 
dentro do limite de vagas especificado no 
item 2.1 deverão entregar documentação 
para realização de matrícula (que será 
efetivada em calendário próprio da 
PROPESP) no período de 10/02/2020 a 
14/02/2020 no horário de 14h00 as 20h00, 
na secretaria do PPGEP, Bloco da 

Os candidatos aprovados e classificados 
dentro do limite de vagas especificado no 
item 2.1 deverão entregar documentação 
para realização de matrícula (que será 
efetivada em calendário próprio da 
PROPESP) no período de 26/02/2020 a 
28/02/2020 no horário de 14h00 as 20h00, 
na secretaria do PPGEP, Bloco da 
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Administração da Faculdade de 
Tecnologia. apresentando os seguintes 
documentos:  
 

Administração da Faculdade de 
Tecnologia. apresentando os seguintes 
documentos:  
 

 
ANEXO II 

NOVO CALENDÁRIO DE EVENTOS 

ETAPAS DATA LOCAL 

Período de Inscrições 
De 11/11/2019 

 
Até 29/11/2019 

Exclusivamente por meio digital, 
efetuada através de 
documentos digitalizados, 
enviados para o e-mail 
secretariappgep@ufam.edu.br  

Divulgação da homologação das inscrições 
(candidatos homologados) 

Até 09/12/2019 

Mural da Secretaria do PPGEP 
e posteriormente no Site 
https://propesp.ufam.edu.br/edit
ais-pos-graduacao-stricto-
sensu01/149-editais-de-
mestrado-2019.html.  

Interposição de Recursos por Escrito sobre a 
homologação das inscrições 

10 e 11/12/2019 

Exclusivamente por meio digital, 
efetuada através de 
documentos digitalizados, 
enviados para o e-mail  
secretariappgep@ufam.edu.br   

Etapa Única: Prova de Conhecimentos 
Básicos e de Inglês 
A partir das 15h (Horário Manaus)  
 

11/02/2020 

Sala 01 e 02, no Bloco de 
Pesquisa e Pós Graduação da 
Faculdade de Tecnologia  

Divulgação do resultado preliminar da Etapa 
Única e Classificação Final  

17/02/2020 

Mural da Secretaria do PPGEP 
e posteriormente no Site 
https://propesp.ufam.edu.br/edit
ais-pos-graduacao-stricto-
sensu01/149-editais-de-
mestrado-2019.html.  

Interposição de Recursos por Escrito 18 e 19/02/2020  

Exclusivamente por meio digital, 
efetuada através de 
documentos digitalizados, 
enviados para o e-mail 
secretariappgep@ufam.edu.br  

Lista dos aprovados na Etapa Única e 
Classificação Final  
(Consideradas as Interposições de 
Recursos) - a partir das 14 horas  

20/02/2020 

Mural da Secretaria do PPGEP 
e posteriormente no Site 
https://propesp.ufam.edu.br/edit
ais-pos-graduacao-stricto-
sensu01/149-editais-de-
mestrado-2019.html.  

Resultado Final  
(já considerados os Recursos Interpostos)  

21/02/2020 

Mural da Secretaria do PPGEP 
e posteriormente no Site 
https://propesp.ufam.edu.br/edit
ais-pos-graduacao-stricto-
sensu01/149-editais-de-
mestrado-2019.html.  
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Período Regular de matrícula dos aprovados  
De 26/02/2020 
Até 28/02/2020 

No horário de 14h00 as 20h00, 
na secretaria do PPGEP, Bloco 
da Administração da Faculdade 
de Tecnologia.  

 

IV - MANTER as demais condições previstas no Edital de Nº 067/2019 - PROPESP/UFAM. 

 

Manaus, 21 de novembro de 2019. 

 

 

 

Profa. Dra. Selma Suely Baçal de Oliveira 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 

(Nota: O original desta retificação assinado pela Pró-Reitora 

encontra-se à disposição dos interessados no arquivo da 

PROPESP) 


