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PORTARIA Nº 53/PPGFSC/2020, DE 07 DE OUTUBRO DE 2020

Alterar  o  item  Cronograma  dos  editais  nos. 
3/PPGFSC/2020 e  4/PPGFSC/2020 do  processo 
seletivo para ingresso nos cursos de mestrado e 
doutorado  do  Programa  de  Pós-graduação  em 
Física para semestre 2020/2.

O COORDENADOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA,  no uso de 
suas atribuições conferidas pela resolução normativa nº. 95/CUn/2017, de 4 de abril de 2017 e 
Resolução nº 31/2019/CPG, de 7 de junho de 2019; e considerando a Exame Unificado de Pós-
Graduações em Física - EUF 2-2020, cuja aplicação da prova será realizada na data de 16 de 
novembro de 2020, resolve:

Art.  1º.  Alterar  o  item  2.  Cronograma  dos  editais  nos.  3/PPGFSC/2020 e 
4/PPGFSC/2020 passando a vigorar com as seguintes datas:

 Lançamento do edital no site e no mural do programa: 01 de setembro de 2020.

 Período de inscrição para o processo seletivo no Programa de Pós-Graduação em Física da 
UFSC: a partir das 10 horas do dia 01 de setembro de 2020 até às 17 horas do dia 01 de outubro
de 2020.

 Período  de  prorrogação  das  inscrições  para  o  processo  seletivo  no  Programa  de  Pós-
Graduação em Física da UFSC:  a partir das 10 horas do dia  8 de outubro de 2020 até às 17 
horas do dia 9 de novembro de 2020.

 Homologação das inscrições: 10 de novembro de 2020, após às 17 horas.

 Prazo para apresentação de recursos da homologação das inscrições: das 17 horas do dia 11 
de novembro de 2020 até às 17 horas do dia 14 de novembro de 2020.
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 Divulgação da homologação das inscrições após análise dos recursos: após às 17 horas do dia 
16 de novembro de 2020

 Divulgação do resultado final: 20 de novembro de 2020 após às 17 horas.

 Período para apresentação de recursos da divulgação do resultado final:  a  partir das  17 
horas do dia 23 de novembro de 2020 até às 17 horas do dia 26 de novembro de 2020.

 Divulgação do resultado final após a análise dos recursos: após às 17 horas do dia 27 de 
novembro de 2020.

 Período para realização de pré-matrícula: de 23 de novembro de 2020 a 29 de novembro de 
2020.

IVAN HELMUTH BECHTOLD
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