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EDITAL N° 09/2020 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM METAFÍSICA 
 

SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO CURSO DE MESTRADO 
INTERINSTITUCIONAL EM METAFÍSICA (PCI UNB-UFAM) PAR A O 

ANO DE 2020 
 

O Coordenador do Mestrado Interinstitucional em Metafísica, no uso de suas 
atribuições legais, torna público e estabelece o Edital n. 09/2020, de retificação dos 
editais n. 06/2020, n.07/2020 e n.08/2020 nos itens a seguir descritos, mantendo 
inalterados os demais itens dos mencionados editais.  

3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

Onde se lê:  

3.1 As inscrições para o processo seletivo de candidatos ao curso poderão ser realizadas, 
a partir da homologação do presente edital, de 01 de Setembro a 10 de Outubro de 2020, 
mediante envio dos respectivos documentos requeridos no item 3.3 via plataforma de 
inscrições do Decanato de Pós-Graduação da UnB, disponível no link 
www.inscricaoposgraduacao.unb.br. 

 
Leia-se: 
 

3.1 As inscrições para o processo seletivo de candidatos ao curso poderão ser realizadas, 
a partir da homologação do presente edital, de 01 de Setembro a 17 de Outubro de 2020, 
mediante envio dos respectivos documentos requeridos no item 3.3 via plataforma de 
inscrições do Decanato de Pós-Graduação da UnB, disponível no link 
http://metafisica.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=
734&lang=pt-br. 

Onde se lê: 

3.3.7 Planilha com o cálculo da pontuação para Avaliação de Currículo, disponível em 
formato Excel na página www.metafisica.unb.br /ingresso 

Leia-se: 
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3.3.7 Planilha com o cálculo da pontuação para Avaliação de Currículo, disponível em 
formato Excel em 
http://metafisica.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=
734&lang=pt-br. 

 

Onde se lê: 

7. DO CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO  

Onde se lê:  

7.1 As datas de homologação das inscrições, das etapas do processo seletivo, bem como 
da divulgação dos respectivos resultados, constam da tabela abaixo: 

Inscrições de Candidatos 01/09/2020 a 10/10/2020 

 Leia-se:  

7.1 As datas de homologação das inscrições, das etapas do processo seletivo, bem como 
da divulgação dos respectivos resultados, constam da tabela abaixo: 

Inscrições de Candidatos 01/09/2020 a 17/10/2020 

 

 

Brasília, 07 de Outubro de 2020. 

 

Professor Dr. Evaldo Sampaio 

Coordenador do Mestrado Interinstitucional em Metafísica UnB/UFAM 


