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ERRATA AO EDITAL Nº 072/2019 – UEPA 

 

PROCESSO SELETIVO 2019.2 PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

GEOGRAFIA EM NÍVEL DE MESTRADO ACADÊMICO 

 

A Universidade do Estado do Pará - UEPA, por meio do Centro de Ciências 

Sociais e Educação, torna público a ERRATA ao Edital nº 072/2019 – UEPA, 

PROCESSO SELETIVO 2019.2 PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

GEOGRAFIA EM NÍVEL DE MESTRADO ACADÊMICO, no item 5. DA 

INSCRIÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO, conforme especificado a seguir: 

 

ONDE SE LÊ: 

5.2.1. No momento da solicitação de inscrição o candidato deverá anexar arquivos em 

formato PDF com os seguintes documentos: 

a) Diploma de curso superior de graduação em geografia ou em áreas afins ou 

declaração de que está cursando o último semestre do curso superior de graduação em 

geografia ou em áreas afins, com a indicação da provável data de conclusão (um 

arquivo); 

b) Carteira de Identidade e CPF (frente e verso) (um arquivo); 

c) projeto de pesquisa (um arquivo). 

d) Currículo Lattes atualizado (um arquivo). 

e) Comprovação do Currículo Lattes conforme anexo III (um arquivo). 

 

LEIA-SE: 

5.2.1. No momento da solicitação de inscrição o candidato devera anexar arquivos em 

formato PDF com os seguintes documentos: 

a) Diploma de curso superior de graduação em geografia ou em áreas afins ou 

declaração de que está cursando o último semestre do curso superior de graduação em 

geografia ou em áreas afins, com a indicação da provável data de conclusão (um 

arquivo), Carteira de Identidade e CPF (frente e verso) (um arquivo); 

b) Projeto de pesquisa (um arquivo). 

c) Currículo Lattes atualizado e Comprovações, conforme anexo III (um arquivo). 

 

 

 

Belém, 01 de outubro de 2019.  

 

 

 

CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS 
Reitor da Universidade do Estado do Pará, em exercício. 

 


