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ERRATA 04 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DE CANDIDATOS A ALUNOS REGULARES DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (PPGCTS/UFSCar) PARA O CURSO DE 

DOUTORADO, INGRESSO NO 1° SEMESTRE DE 2019. 
 

 

Página 5- Item VII DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A INSCRIÇÃO  
Relação de documentos a serem enviados pelos candidatos ao PPGCTS:  

 

Onde se lê:   

"a) Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, Apêndice B;  

b) Foto 3 x 4 recente (digitalizada e inserida no canto superior direito do Apêndice B;  

c) Cópia do Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de Mestrado. Caso o diploma de 

Graduação e ou Pós-Graduação tenha sido emitido no exterior será precedida de análise, de 

equivalência pela Comissão de Seleção.  

d) Podem se candidatar ao curso de Doutorado aqueles que ainda não concluíram o mestrado, 

devendo apresentar um documento comprobatório da conclusão de curso, por ocasião da 

matrícula, caso sejam aprovados.  

e) Cópia do comprovante de proficiência de língua estrangeira, conforme item III deste Edital;  

f) Cópia do Histórico Escolar do Curso de Mestrado;  

g) Cópia do RG - frente e verso (página inteira), ou RNE, no caso de estrangeiros residentes 

no Brasil, ou uma cópia de passaporte ou identidade com foto para estrangeiros não residentes 

no Brasil;  

h) Cópia do CPF - frente e verso (página inteira), somente para brasileiros e estrangeiros 

residentes no Brasil;  

i) Cópia do projeto de pesquisa (Modelo Apêndice A);  

j) Cópia do currículo Lattes atualizada até a inscrição do processo seletivo;  

k) Cópia em PDF da Dissertação de Mestrado, no caso de já haver defendido a dissertação". 

 

Leia-se:  

"a) Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, Apêndice B;  

b) Foto 3 x 4 recente (digitalizada e inserida no canto superior direito do Apêndice B;  

c) Cópia do Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de Mestrado. Caso o diploma de 

Graduação e ou Pós-Graduação tenha sido emitido no exterior será precedida de análise, de 

equivalência pela Comissão de Seleção.  

d) Podem se candidatar ao curso de Doutorado aqueles que ainda não concluíram o mestrado, 

devendo apresentar um documento comprobatório da conclusão de curso, por ocasião da 

matrícula, caso sejam aprovados.  

e) Cópia do comprovante de proficiência de língua estrangeira, conforme item III deste Edital;  

f) Cópia do Histórico Escolar do Curso de Mestrado;  

g) Cópia do RG - frente e verso (página inteira), ou RNE, no caso de estrangeiros residentes 

no Brasil, ou uma cópia de passaporte ou identidade com foto para estrangeiros não residentes 

no Brasil;  

h) Cópia do CPF - frente e verso (página inteira), somente para brasileiros e estrangeiros 

residentes no Brasil;  

i) Cópia do projeto de pesquisa (Modelo Apêndice A);  

j) Cópia do currículo Lattes atualizada até a inscrição do processo seletivo;  

k) Cópia em PDF da Dissertação de Mestrado, no caso de já haver defendido a dissertação. 



 

Programa de Pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade  
Centro de Educação e Ciências Humanas  da Universidade Federal de São Carlos 

Via Washington Luís, Km. 235-Cx. Postal 676. CEP: 13565-905 – São Carlos - SP 

Telefone: (16) 3351-8417 - e-mail: ppgcts@power.ufscar.br - Site: 

www.ppgcts.ufscar.br 
 

 
Observação: Poderão participar do processo de seleção candidatos que sejam portadores  de  

diploma  de Mestrado, obtido em programa de pós-graduação reconhecido pela CAPES ou 

mediante  apresentação  de carta do orientador informando cuja homologação de defesa  do 

mestrando  esteja prevista para ser realizada até  a  última  data  da matrícula no Programa,  

em 2019".   

 

Página 5, Item VII: 

Onde se lê:   

"Observação: Toda a documentação deverá ser gerada em um único arquivo pdf, com exceção 

do item “k"). Após o recebimento da documentação exclusivamente via e-mail: 

ppgcts@ufscar.br, a Secretaria do PPGCTS acusará o recebimento e indicará o código de 

inscrição do candidato. Este procedimento não se configura como etapa de deferimento da 

inscrição, será apenas a confirmação do recebimento. Caso o candidato não receba a 

confirmação de inscrição por e-mail no prazo de até 48h, deverá entrar em contato com a 

secretaria do PPGCTS por e-mail (ppgcts@ufscar.br) ou por telefone: PPGCTS (16) 3351- 

8417". 

 

Leia-se:  

“Observação toda a documentação de inscrição (Item VII, letra a até h) deverá ser gerada 

em um único arquivo pdf. 

• Do item VII letra i (projeto de pesquisa) deverá estar em arquivo pdf separado, sem a 

identificação do candidato. 

• Do item VII letra j (Currículo lattes) deverá estar em arquivo pdf separado. 

• Do item VII letra k (dissertação de mestrado) deverá estar em arquivo pdf separado, sem a 

identificação do candidato. 

 

Após o recebimento da documentação exclusivamente via e-mail: ppgcts@ufscar.br, a 

Secretaria do PPGCTS acusará o recebimento e indicará o código de inscrição do candidato. 

Este procedimento não se configura como etapa de deferimento da inscrição, será apenas a 

confirmação do recebimento. Caso o candidato não receba a confirmação de inscrição por e-

mail no prazo de até 48h, deverá entrar em contato com a secretaria do PPGCTS por e-mail 

(ppgcts@ufscar.br) ou por telefone: PPGCTS (16) 3351- 8417". 
 

 
São Carlos, 28 de agosto de 2018  
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Profa. Dra. Ariadne Chloe Mary Furnival 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em  
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