
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Imunologia e Parasitologia

Aplicada
Av. Amazonas, s/n, Bloco 4C, Sala 4C218 - Bairro Umuarama, Uberlândia-MG, CEP 38400-902 

Telefone: (34) 3225-8672 - www.imunoparasito.ufu.br - coipa@ufu.br 
  

ATO Nº 12, DE 17 DE ABRIL DE 2019

                                                                         Uberlândia, 17 de abril
de 2019.

 

Retificação nº 002

 Edital PPIPA  nº 003/2018

 

Edital de abertura das inscrições e do processo de seleção 2019 para
ingresso ao curso de Doutorado Acadêmico do Programa de Pós-

Graduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas

 

O coordenador do Programa de Pós-graduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas (PPIPA) da
Universidade Federal de Uberlândia (UFU), no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto e o
Regimento Geral da UFU, faz saber a todos quantos virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento
que serão abertas as inscrições e o processo de seleção para ingresso em 2019 de alunos regulares na
modalidade doutorado, turmas 2019/1 e 2019/2.

Data: 17/04/2019 - retificação do item 4.2 - Cronograma 2 (2019/2)

Onde se lê: Envio das inscrições,

Leia-se: Datas para as inscrições.

 

Onde se lê: 03 a 14/06/2019,

Leia-se:

1) de 03 a 14/06/2019;

2) de 05 a 16/08/2019;

3) de 07 a 18/10/2019;

4) de 02 a 13/12/2019;



 

Onde se lê: Secretaria do PPIPA (Conforme 4.3),

Leia-se: A divulgação do resultado deste processo seletivo será feita na Secretaria e na página do PPIPA
(www.imunoparasito.ufu.br) em até 5 dias úteis após a realização das atividades avaliativas.

 

Onde se lê: Deferimento das inscrições,

leia-se: Os deferimentos das inscrições serão publicados no primeiro dia útil após o encerramento de cada
período de inscrições.

 

Onde se lê: 17/06/2019,

leia-se: Primeiro dia útil após as inscrições.

 

Onde se lê: Sorteio dos artigos científicos para apresentação de seminários,

leia –se: uma prova escrita (ver nova redação no item 4.5.2).

 

Onde se lê: 24/06/2019 (8:00 – 9:00),

leia-se: no primeiro dia útil após os deferimentos das inscrições.

 

Onde se lê: Sala 2B216, Bloco 2B, Campus Umuarama, Uberlândia-MG,

leia-se: em local previamente indicado (sala 2B16 do campus Umuarama) ou em outras localidades no Brasil
e exterior.

 

Onde se lê: Apresentação de seminários e projetos de pesquisa,

leia-se: uma prova escrita (ver nova redação no item 4.5.2).

 

Onde se lê: 25 e 26/06/2019 (8:00 – 18:00),

leia-se: no primeiro dia útil após os deferimentos das inscrições.

 

Onde se lê: Sala 2B216, Bloco 2B, Campus Umuarama, Uberlândia-MG,

leia-se: em local previamente indicado (sala 2B16 do campus Umuarama) ou em outras localidades no Brasil
e exterior.

 

Onde e lê: 27 a 28/06/2019,

http://www.imunoparasito.ufu.br/


leia-se: após os deferimentos.

 

Onde e lê: 28/06/2019,

leia-se: até 5 dias úteis após a realização das atividades avaliativas.

 

Data: 17/04/2019 - retificação do item 4.5.2

 

Onde se lê: Apresentação pública de um seminário, com duração mínima de 20 e máxima de 30 minutos,
sobre um artigo científico sorteado pelo candidato dentre um rol de artigos previamente selecionados pela
banca. O sorteio do artigo a ser apresentado se dará 24 horas antes da apresentação. A apresentação será
pontuada em uma escala de zero a dez, com nota mínima a ser obtida pelo candidato de 7,0 (sete vírgula
zero) de um máximo de 10,0 (dez virgula zero) pontos possíveis. Esta fase terá peso 1 (um) na nota final. Os
critérios de pontuação serão: capacidade de interpretação e profundidade na abordagem, além da adequação
quanto ao tempo disponível, sequência, dinâmica e clareza da apresentação.

 

leia – se: Uma prova escrita que versará sobre a análise de um artigo científico relativo às linhas de pesquisa
do PPIPA, a qual será realizada no primeiro dia útil após os deferimentos das inscrições, em local
previamente indicado (sala 2B16 do campus Umuarama) ou em outras localidades no Brasil e exterior. A
prova será pontuada em uma escala de zero a dez, com nota mínima a ser obtida pelo candidato de 7,0 (sete
vírgula zero) de um máximo de 10,0 (dez virgula zero) pontos possíveis. Esta fase terá peso 1 (um) na nota
final. Os critérios de pontuação serão: capacidade de interpretação e profundidade na abordagem, além da
adequação quanto ao tempo disponível, sequência, dinâmica e clareza da prova.

 

 

 

Prof. Dr. José Roberto Mineo
Coordenador Pró-Tempore do Programa de Pós-graduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas

Portaria SEI Reito nº712/2018

Documento assinado eletronicamente por José Roberto Mineo, Coordenador(a), em 17/04/2019, às
20:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1180235 e
o código CRC 4AE27920.
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