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Int eressado: Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências do
Ambient e e Sust ent abilidade na Amazônia
DESPACHO
1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL N.° 039/2020-PROPESP/UFAM
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM, por int ermédio da PróReit oria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPESP, t orna público a 1 a
Ret ificação realizada nest e edit al de seleção para ingresso no 1° Semest re de
2021 no curso de Dout orado do Programa de Pós-Graduação em Ciências do
Ambient e e Sust ent abilidade na Amazônia - PPGCASA, com efeit o, det ermina:
I - Onde se lê:
2.3.4. Cópia de um art igo publicado em revist a indexada derivado da
dissert ação de mest rado ou de um art igo publicado após 2016 em revist a
indexada, com avaliação Qualis no nível A, conforme met odologia de avaliação
da CAPES const ant e no ofício N° 06/2019-CGAP/DAV/CAPES.
Leia-se:
2.3.4. Cópia de um art igo derivado da dissert ação de mest rado ou de um
art igo cient ífico publicado após 2016, ambos em periódico indexado com
avaliação Qualis CAPES no ext rat o inferior (A1, A2, B1 ou B2), conforme
classificação
dos
periódicos
no
Quadriênio
2013-2016
disponível
em:ht t ps://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consult as/colet a/veiculoPublicacaoQualis/list aConsult aGeralPeriodicos.jsf

M anaus, 17 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Adriana Malheiro Alle Marie,
Pró-Reitor em exercício, em 19/11/2020, às 20:52, 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 0367406 e o código CRC 3A97F66E.
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