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A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM, por intermédio da Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPESP, torna pública a 1ª
Retificação realizada neste edital de Seleção para ingresso no Segundo
Semestre de 2020 no curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em
Biotecnologia (PPGBIOTEC), com efeito, determina:

 

Onde se lê:

1.2. A disponibilidade de orientação dos docentes credenciados no programa
(Anexo I deste edital) é determinada de acordo com as exigências da
Coordenação respeitando-se os critérios definidos pelo Comitê de Avaliação da
CAPES, o Regimento Interno do programa e a Resolução Nº 004/2019-
PPGBIOTEC.

1.2.1. Cada docente pode indicar no máximo TRÊS candidatos ao curso de
doutorado. Caso o docente indique número superior ao definido neste edital,
serão consideradas somente as três primeiras indicações recebidas, de acordo
com a data de envio de inscrição enviada pelo candidato.

 

Leia-se:

1.2. A disponibilidade de orientação dos docentes credenciados no programa
(Anexo I deste edital) é determinada de acordo com as exigências da
Coordenação respeitando-se os critérios definidos pelo Comitê de Avaliação da
CAPES, o Regimento Interno do programa e a Resolução Nº 004/2019-
PPGBIOTEC.

 

Onde se lê:

1.4.1. Candidatos SEM mestrado será exigida a comprovação pelo menos duas
produções bibliográficas ou tecnológicas publicadas ou comprovadamente
aceitas para publicação nos últ imos cinco anos, considerando as seguintes
categorias: art igo completo em REVISTA CIENTÍFICA INDEXADA com fator de
impacto igual ou superior a 0,5, livro ou capítulo de livro (livros de Sociedades
Científicas, livros avaliados por pares, livros editados por Universidades e com
corpo editorial) na área do programa e solicitação de propriedade intelectual de
produto ou processo tecnológico.
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Leia-se:

1.4.1. Candidatos SEM mestrado será exigida a comprovação de pelo menos
duas produções bibliográficas ou tecnológicas publicadas ou comprovadamente
aceitas para publicação nos últ imos cinco anos, considerando as seguintes
categorias: art igo completo em REVISTA CIENTÍFICA INDEXADA com fator de
impacto igual ou superior a 0,5, livro ou capítulo de livro (livros de Sociedades
Científicas, livros avaliados por pares, livros editados por Universidades e com
corpo editorial) e solicitação de propriedade intelectual de produto ou processo
tecnológico.

 

Onde se lê:

3.2.1. Documentos para inscrição ao doutorado (cópias digitalizadas):

3.2.1.1. Formulário de inscrição disponibilizado no endereço
https://ppgbiotec.ufam.edu.br/, devidamente preenchido e assinado;

3.2.1.2. Plano de Trabalho, conforme roteiro disponível no Anexo III deste
edital;

3.2.1.3. Carta de aceite de um orientador com vaga disponível para orientar,
conforme estabelecido pela coordenação do programa (itens 1.2 e 1.2.1 deste
edital). Modelo de carta disponível no endereço eletrônico
https://ppgbiotec.ufam.edu.br/;

3.2.1.4.       Diploma de Mestrado concluído ou equivalente (ata de defesa de
mestrado). Aos candidatos sem título de mestre, ou com mestrado não
concluído até o momento da inscrição, deverão comprovar       produção        
científica          equivalente      conforme

especificado no item 1.4.1 deste edital, no ato da inscrição;

3.2.1.5. Currículo Lattes atualizado com os comprovantes para a Prova de
Títulos.

 

Leia-se:

3.2.1. Documentos para inscrição ao doutorado (cópias digitalizadas):

3.2.1.1. Formulário de inscrição disponibilizado no endereço
https://ppgbiotec.ufam.edu.br/, devidamente preenchido e assinado;

3.2.1.2. Plano de Trabalho, conforme roteiro disponível no Anexo III deste
edital;

3.2.1.3.       Diploma de Mestrado concluído ou equivalente (ata de defesa de
mestrado). Aos candidatos sem título de mestre, ou com mestrado não
concluído até o momento da inscrição, deverão comprovar       produção        
científica          equivalente      conforme especificado no item 1.4.1 deste
edital, no ato da inscrição;

3.2.1.4. Currículo Lattes atualizado com os comprovantes para a Prova de
Títulos.

 

Onde se lê:

4.1.1 Análise documental de caráter eliminatório. Documentos obrigatórios para
aprovação nesta etapa:
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1. Formulário de inscrição;

2. Plano de trabalho;

3. Carta de aceite de orientador, conforme estabelecido pela coordenação

(itens 1.2 e 1.2.1 deste edital) do programa;

4. Diploma de mestrado ou equivalente;

5. Comprovante de pelo menos duas produções bibliográficas ou tecnológicas
conforme item 1.4.1 deste edital, para os candidatos sem mestrado;

 

Leia-se:

 4.1.1 Análise documental de caráter eliminatório. Documentos obrigatórios
para aprovação nesta etapa:

1. Formulário de inscrição;

2. Plano de trabalho;

3. Diploma de mestrado ou equivalente;

4. Comprovante de pelo menos duas produções bibliográficas ou

tecnológicas conforme item 1.4.1 deste edital, para os candidatos sem
mestrado;

 

 

Onde se lê:

 

ANEXO II

CALENDÁRIO DE EVENTOS

 

CANDIDATOS AO DOUTORADO

ETAPAS DATA LOCAL

Período de Inscrições
29/08/2020
a

04/09/2020

Formulário         disponível        
em https://ppgbiotec.ufam.edu.br/

e       enviar       para      o       
e-mail ppgbiotec@ufam.edu.br

Divulgação preliminar da
homologação das inscrições
(candidatos homologados)

08/09/2020 https://ppgbiotec.ufam.edu.br/

Divulgação da homologação
das inscrições (candidatos
homologados) após análise
de recursos

14/09/2020 https://ppgbiotec.ufam.edu.br/
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Divulgação preliminar da
classificação final

25/09/2020 https://ppgbiotec.ufam.edu.br/

Divulgação da classificação
final após a análise de
recurso

02/10/2020 https://ppgbiotec.ufam.edu.br/

Período regular de matrícula
dos aprovados 

 

05/10/2020
a

07/10/2020

Secretaria do PPGBIOTEC – Bloco
“M” – Setor – UFAM. De segunda
a sexta, no horário: 8h às 12h e
14h às 16h.

 

 

Leia-se:

 

ANEXO II

CALENDÁRIO DE EVENTOS

CANDIDATOS AO DOUTORADO

ETAPAS

 

 

DATA LOCAL

Período de Inscrições

 

 

29/08/2020
a

04/09/2020

Formulário          disponível        
em https://ppgbiotec.ufam.edu.br/ 
e           enviar       para      o       
e-mail ppgbiotec@ufam.edu.br

Divulgação preliminar da
homologação das inscrições
(candidatos homologados)

08/09/2020 https://ppgbiotec.ufam.edu.br/

Divulgação da homologação
das inscrições (candidatos
homologados) após análise
de recursos

14/09/2020 https://ppgbiotec.ufam.edu.br/

Divulgação preliminar do
resultado da etapa
eliminatória

28/09/2020 https://ppgbiotec.ufam.edu.br/

Divulgação do resultado da
etapa eliminatória após a
análise de recursos

09/10/2020 https://ppgbiotec.ufam.edu.br/

Divulgação preliminar da
classificação final

30/10/2020 https://ppgbiotec.ufam.edu.br/
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Divulgação da classificação
final após a análise de
recursos

13/11/2020 https://ppgbiotec.ufam.edu.br/

Período regular de matrícula
dos aprovados 

 

16/11/2020
a

17/11/2020

Secretaria do PPGBIOTEC – Bloco
“M” – Setor – UFAM. De segunda a
sexta, no horário: 8h às 12h e 14h
às 16h.

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Adriana Malheiro Alle Marie,
Diretora, em 21/08/2020, às 18:45, conforme horário oficial de Manaus, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Selma Suely Baçal de Oliveira,
Pró-Reitor, em 23/08/2020, às 22:27, conforme horário oficial de Manaus,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0286660 e o código CRC 785FE7EA.

 

Avenida General Rodrigo Octávio, 6200 - Bairro Coroado I Campus Universitário
Senador Arthur Virgílio Filho, Prédio Administrat ivo da Reitoria (2º andar), Setor

Norte - Telefone: (92) 3305-1181 / Ramal 2221
CEP 69080-900, Manaus/AM, academicopropesp@ufam.edu.br�

Referência: Processo nº 23105.024750/2020-56 SEI nº 0286660
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