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RETIFICAÇÃO DO EDITAL UFRJ 631/2021 - PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE
DOUTORADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE

POLÍMEROS (PPGCTP) – 2021/2

A  Coordenação  do  Programa  de  Pós-graduação  em  Ciência  e  Tecnologia  de  Polímeros
(PPGCTP) do Instituto de Macromoléculas Professora Eloisa Mano da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (IMA/UFRJ) no uso de suas atribuições legais, RETIFICA o Edital do Processo Seletivo para
o Curso de Doutorado do 2º semestre do ano de 2021, publicado no boletim da UFRJ nº 31/2021 no
dia 05/08/2021, nos seguintes termos:

Onde se lê:

2. DA INSCRIÇÃO:
[...]cópia  dos  seguintes  documentos:  diploma  de  Graduação  ou  provisoriamente  declaração  que
demonstre que foram satisfeitos todos os requisitos para a sua obtenção até o dia 20 de setembro de
2021, diploma de Pós-Graduação (se houver) ou declaração de conclusão de Pós-Graduação, RG, CPF,
Título  de  Eleitor,  Certificado  Militar,  Certidão  de  Nascimento  ou  Casamento  ou  Divórcio,
comprovante  de  residência  e,  para  candidatos  estrangeiros:  passaporte;  Pré-Projeto  com  linha  de
pesquisa na área de Polímeros – deverá conter entre 5 e 11 páginas, com título, objetivo, metodologia,
relevância, referências e Anexo (o Anexo deve conter o título e resumo do trabalho desenvolvido no
Mestrado ou Doutorado,  nome do(s)  orientador(es),  instituição e data  da defesa);  Currículo Lattes
CNPq atualizado com os devidos comprovantes.

Leia-se:

2. DA INSCRIÇÃO:
[...]cópia  dos  seguintes  documentos:  diploma  de  Graduação  ou  provisoriamente  declaração  que
demonstre que foram satisfeitos todos os requisitos para a sua obtenção até o dia 20 de setembro de
2021, diploma de Pós-Graduação (se houver) ou declaração de conclusão de Pós-Graduação, RG, CPF,
Título  de  Eleitor,  Certificado  Militar,  Certidão  de  Nascimento  ou  Casamento  ou  Divórcio,
comprovante  de  residência  e,  para  candidatos  estrangeiros:  passaporte;  Pré-Projeto  com  linha  de
pesquisa na área de Polímeros – deverá conter entre 5 e 11 páginas, com título, objetivo, metodologia,
relevância, referências e Anexo (o Anexo deve conter o título e resumo do trabalho desenvolvido no
Mestrado ou Doutorado,  nome do(s)  orientador(es),  instituição e data  da defesa);  Currículo Lattes
CNPq atualizado  ou,  na  impossibilidade,  Curriculum Vitae –  Modelo  Lattes – com os  devidos
comprovantes.
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