Universidade Federal de Pelotas
Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Centro de Desenvolvimento Tecnológico
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMPUTAÇÃO
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº ____/____
A Universidade Federal de Pelotas em conformidade com o Regimento Stricto
Sensu da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e a Coordenação do
Programa de Pós-Graduação em Computação tornam público a alteração do
Edital para Exame de Seleção dos candidatos ao referido Curso/Programa,
conforme segue:
a) Retificação do Edital Nº 112/2016
b) No Item 6, subitem (a), onde se lê "Currículo Lattes
(http://lattes.cnpq.br/), atualizado, do candidato", leia-se "Currículo Lattes
(http://lattes.cnpq.br/), atualizado, do candidato brasileiro ou equivalente
para candidato estrangeiro"
c) No Item 6, subitem (e), onde se lê "Carteira de Identidade", leia-se
"Carteira de identidade (apenas para candidato brasileiro)";
d) No Item 6, subitem (f), onde se lê "CPF, se não disponível na carteira de
identidade;", leia-se "CPF, se não disponível na carteira de identidade
(apenas para candidato brasileiro) ou página do passaporte contendo os
dados pessoais do candidato (apenas para candidato estrangeiro)";
e) No Item 6, subitem (g), onde se lê "Título de Eleitor", leia-se " Título de
Eleitor (apenas para candidato brasileiro)";
f) No Item 6, subitem (i), onde se lê "Certidão de Casamento, no caso de
mudança do nome", leia-se "Certidão de Casamento, no caso de
mudança do nome (apenas para candidato brasileiro)";
g) No Item 8, acrescenta-se o subitem (g) da seguinte forma: "g) Indicação
de até três artigos publicados para serem avaliados, conjuntamente com
comprovantes que permitam a verificação da efetivação da publicação
ou do aceite para publicação;"

h) No Item 12, onde se lê "20 de Outubro a 1 de Novembro", leia-se "20 de
Outubro a 30 de Novembro".
i) Os demais itens permanecem inalterados.

Pelotas, 26 de outubro de 2016.
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