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        UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

       CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

Retificação do Edital Nº 003/2018/PPGP –  

Processo seletivo de Mestrado 2018/2019 

 

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal de 

Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à decisão da Comissão de 

Seleção, Portaria nº 55/2018/PPGP, torna pública a presente retificação do Edital Nº 003/PPGP/2018 

para o Processo seletivo de Mestrado 2018/2019.  

 

Onde se lê: 

3.3.1. A segunda etapa do processo seletivo é também eliminatória. Para participar desta etapa, o 

candidato aprovado na primeira etapa deverá entregar a documentação indicada na Secretaria do 

PPGP/UFSC, no endereço indicado no item 2.4.2 deste Edital, no período de 23 a 26 e 29 e 30 

de outubro de 2018, das 9h às 12h e 13h às 16h, conforme cronograma de Anexo I. 

Obs: Nesta etapa, o candidato poderá optar por enviar a documentação por empresa transportadora, 

para o endereço: “Programa de Pós-Graduação em Psicologia - Universidade Federal de Santa 

Catarina – Centro de Filosofia e Ciências Humanas – Campus Universitário – Trindade - Caixa 

postal 476 – CEP 88040-900 – Florianópolis, SC”. Será considerada para fins deste edital a 

documentação que for recebida na Universidade até o dia 30 de outubro. Qualquer 

documentação que chegue após esta data, independentemente do motivo, será 

desconsiderada no processo seletivo. Não será considerada a data da postagem.  O candidato 

que utilizar esta opção deverá encaminhar e-mail para o ppgpsi@contato.ufsc.br, informando o 

envio e anexando cópia digitalizada do recibo de postagem. 

 

Passa-se a ler: 

3.3.1. A segunda etapa do processo seletivo é também eliminatória. Para participar desta etapa, o 

candidato aprovado na primeira etapa deverá entregar a documentação indicada na Secretaria 

do PPGP/UFSC, no endereço indicado no item 2.4.2 deste Edital, no período de 23 a 26 e 29 e 

30 de outubro de 2018, das 9h às 12h e 13h às 17h, conforme cronograma de Anexo I. 

Obs: Nesta etapa, o candidato poderá optar por enviar a documentação por empresa transportadora, 

para o endereço: “Programa de Pós-Graduação em Psicologia - Universidade Federal de Santa 

Catarina – Centro de Filosofia e Ciências Humanas – Campus Universitário – Trindade - Caixa 

postal 476 – CEP 88040-900 – Florianópolis, SC”. Será considerada para fins deste edital a 

documentação que for recebida na Universidade até o dia 30 de outubro, às 17h – horário de 

encerramento do atendimento do setor de malote da UFSC. Qualquer documentação que 

chegue após esta data e horário, independentemente do motivo, será desconsiderada no 

processo seletivo. Não será considerada a data da postagem.  O candidato que utilizar esta 

opção deverá encaminhar e-mail para o ppgpsi@contato.ufsc.br, informando o envio e anexando 

cópia digitalizada do recibo de postagem. 

 

Os referidos itens passam a ter nova redação, permanecendo inalterados os demais itens e 

subitens do edital Nº 003/2018/PPGP. 

 

Original firmado 

Professor Doutor Carlos Henrique Sancineto da Silva Nunes 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Psicologia/UFSC - Portaria n° 1403/2017/GR 
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