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Terceiro aditivo ao Edital nº2/2020 

Processo seletivo para a turma de 2020 do Programa Associado de Pós-Graduação em 

Antropologia UFC/UNILAB. 

1) No artigo 11, §5º, onde se lê: 

§5º Os/as candidatos/as impossibilitados/as de comparecer ao exame oral, em Redenção, 

deverão entrar em contato por e-mail com a Secretaria Geral do PPGA na UNILAB até o 

dia 04 de maio de 2020 para saber da viabilidade da realização do referido exame via 

Skype. Informamos que o Programa buscará oferecer as melhores condições possíveis 

para a feitura do exame oral em IES brasileira, preferencialmente em Programas de Pós-

graduação nas áreas de Ciências Sociais credenciados na Associação Nacional de Pós-

graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS). 

I. A Secretaria Geral informará aos solicitantes por e-mail, no prazo de até uma semana 

antes do exame, da viabilidade, ou não, da realização do exame oral em local alternativo 

e via Skype. 

Leia-se: 

Os/as candidatos/as impossibilitados/as de comparecer à prova escrita de conhecimentos 

teórico-metodológicos em Antropologia ou ao exame oral, em Redenção, deverão entrar 

em contato por e-mail com a Secretaria Geral do PPGA na UNILAB até o dia 27 de 

março de 2020, para saber da viabilidade da realização da referida prova em locais 

alternativos, a qual será realizada mediante supervisão de professor local credenciado. 

Informamos que o Programa buscará oferecer as melhores condições possíveis para a 

feitura da prova em IES brasileira, preferencialmente em Programas de Pós-graduação 

nas áreas de Ciências Sociais credenciados na Associação Nacional de Pós-graduação e 

Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS). A Secretaria Geral informará por e-mail aos/às 

solicitantes, no prazo de 48 horas antes, da viabilidade, ou não, da realização da prova 

escrita em local alternativo. 
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