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ERRATA NÚMERO 01. EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DE CANDIDATOS(AS) A 
ALUNO(A) DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA CONDIÇÃO 
HUMANA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS 
(PPGECH/CCHB/UFSCAR) PARA INGRESSO NO CURSO DE MESTRADO EM 2021 
 
 
 
O Programa de Pós-Graduação em Estudos da Condição Humana, por meio de sua Coordenação, 
vem a público retificar, em parte, a divulgação do Deferimento/indeferimento de inscrições do 
Processo Seletivo para ingresso no curso de Mestrado 2021.  
 
 
 
ONDE LÊ-SE: 
 
OBSERVAÇÕES:  
 
1. Em conformidade com os itens do Edital 
 
5.5.1 A partir da data de divulgação da lista de candidatos cujas inscrições foram indeferidas, 
aqueles(as) cujos nomes constem de tal lista, terão prazo de 10 (dez) dias para apresentar recurso 
em face do indeferimento de sua inscrição.  
 
5.5.2 Sob pena de indeferimento sumário do recurso, o(a) candidato(a) recorrente deverá apontar 
as razões que o fundamentam, bem como anexar eventuais documentos pertinentes ao caso.  
 
O recurso, bem como os eventuais documentos anexos, deverão ser endereçados ao e.mail: 
selecaoppgech@gmail.com até o dia 14/09/2020. 
 
 
LEIA-SE 
 
OBSERVAÇÕES:  
 
1. Em conformidade com os itens do Edital 
 
5.5.1 A partir da data de divulgação da lista de candidatos cujas inscrições foram indeferidas, 
aqueles(as) cujos nomes constem de tal lista, terão prazo de 10 (dez) dias para apresentar recurso 
em face do indeferimento de sua inscrição.  
 
5.5.2 Sob pena de indeferimento sumário do recurso, o(a) candidato(a) recorrente deverá apontar 
as razões que o fundamentam, bem como anexar eventuais documentos pertinentes ao caso.  
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O recurso, bem como os eventuais documentos anexos, deverão ser endereçados ao e.mail: 
selecaoppgech@gmail.com até o dia 14/09/2020. 
 
O formulário para encaminhamento do recurso encontra-se em: 
 http://www.ppgech.ufscar.br/pt-br/processo-seletivo/mestrado  
 
 
 

 
Sorocaba, 04 de setembro de 2020 

 
 
 

 

 
 

Profa. Dra. Viviane Melo de Mendonça 
Coordenadora do Programa de 

Pós-Graduação em Estudos da Condição Humana 
 
 


