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Processo de Classificação para Atribuição de Bolsas de estudo disponíveis para os cursos de Mestrado 

e Doutorado Acadêmicos do Programa de Pós-Graduação em Química – Ciência e Tecnologia da 

Sustentabilidade, 1º Semestre de 2020 

 

RETIFICAÇÃO I 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Química - Ciência e Tecnologia da 

Sustentabilidade (PPG Q-CTS) da Unifesp torna publica a retificação do edital de abertura das inscrições para 

atribuição de bolsas de estudo em nível de Mestrado e Doutorado que venham a ser disponibilizadas no período 

de vigência deste edital. 

 

Página 01 

Onde se lê: 

...(ii) tenham encaminhado os documentos necessários para análise e eventual ingresso via fluxo contínuo até 

23/03/2020... 

Leia-se: 

...(ii) tenham encaminhado os documentos necessários para análise e eventual ingresso via fluxo contínuo até 

25/03/2020... 

 

Página 02 

Onde se lê: 

Dia 23/03/2020: Último dia para envio da documentação, via e-mail, para análise e habilitação de candidatos 

para realização da prova de distribuição de bolsas para o período a que se refere este edital... 

 

Leia-se: 

Dia 25/03/2020: Último dia para envio da documentação, via e-mail, para análise e habilitação de candidatos 

para realização da prova de distribuição de bolsas para o período a que se refere este edital. 

 

Página 02 

Onde se lê: 

Dia 25/03/2020 às 14 h; Local: sala 08 – Complexo didático: Av. Conceição, 515. CEP 09920-000 - Unifesp 

Campus Diadema, Diadema – SP. 

 

Leia-se: 

Dia 31/03/2020 às 14 h; A prova de conhecimentos será realizada em ambiente virtual. As instruções serão 

enviadas via e-mail aos candidatos no dia 27/03/2020. 

 

Página 02 

Onde se lê: 

A partir do dia 26/03/2020 - Publicação da classificação para atribuição de eventuais bolsas de estudo; 

 

Leia-se: 

A partir do dia 01/04/2020 - Publicação da classificação para atribuição de eventuais bolsas de estudo; 
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Página 02 

Onde se lê: 

1- Para os candidatos que desejarem ingressar no PPGQ-CTS e que queiram pleitear bolsa de estudos 

eventualmente disponíveis no período a que se refere este edital, o envio da documentação para análise deverá 

ser realizado via e-mail (assunto: inscrição processo seletivo PPGQ-CTS) pelo interessado até as 24 h de 23 

de março de 2020 para os endereços: (ppg.coordenacaocts@gmail.com e pos.secretariacts@gmail.com),... 

 

Leia-se: 

1- Para os candidatos que desejarem ingressar no PPGQ-CTS e que queiram pleitear bolsa de estudos 

eventualmente disponíveis no período a que se refere este edital, o envio da documentação para análise deverá 

ser realizado via e-mail (assunto: inscrição processo seletivo PPGQ-CTS) pelo interessado até as 24 h de 25 

de março de 2020 para os endereços: (ppg.coordenacaocts@gmail.com e pos.secretariacts@gmail.com),... 

 

Página 04 

Onde se lê: 

Todos os candidatos deverão comparecer ao local dos exames com antecedência mínima de 30 

minutos, munidos de documento de identidade com foto, régua e caneta azul ou preta. O uso de calculadora 

simples com as principais operações matemáticas (soma, divisão, log e etc) será permitido. O uso de 

calculadoras programáveis, celulares e tablets e qualquer dispositivo com acesso à internet não será 

permitido durante o exame.  

 

Leia-se: 

O exame de conhecimentos será divulgado via online aos candidatos às 14 h (horário oficial de Brasília) de 

31 de março do 2020 e as respostas só serão consideradas/contabilizadas se respondidas até o horário final a 

ser divulgado aos candidatos. Todas as instruções para a realização do exame serão enviadas por e-mail aos 

candidatos no dia 27/03/2020. 

 

Página 05 

Onde se lê: 

...A lista dos candidatos aprovados no exame de seleção para concorrer a eventuais bolsas e habilitação para 

ingresso no fluxo contínuo será divulgada a partir do dia 26/03/2020, no sítio do Programa 

(http://www.cts.sites.unifesp.br) e na secretaria de Pós-Graduação. 

 

Leia-se: 

A lista dos candidatos aprovados no exame de seleção para concorrer a eventuais bolsas e habilitação 

para ingresso no fluxo contínuo será divulgada a partir do dia 01/04/2020, no sítio do Programa 

(http://www.cts.sites.unifesp.br) e na secretaria de Pós-Graduação. 

 

Página 05 

Onde se lê: 

O ingresso no PPGQ-CTS depende do número de vagas, que são 15 (quinze) para o Doutorado e 35 

(trinta e cinco) para o Mestrado. A lista dos candidatos aprovados na avaliação dos históricos e currículo será 
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divulgada até o dia 26/03/2020, no sítio do Programa (http://www.cts.sites.unifesp.br) e na secretaria de Pós-

Graduação. 

 

Leia-se: 

O ingresso no PPGQ-CTS depende do número de vagas, que são 15 (quinze) para o Doutorado e 35 

(trinta e cinco) para o Mestrado. A lista dos candidatos aprovados na avaliação dos históricos e currículo será 

divulgada a partir do dia 27/03/2020, no sítio do Programa (http://www.cts.sites.unifesp.br) e na secretaria de 

Pós-Graduação. 

 

Página 05 

Onde se lê: 

As matrículas dos candidatos aprovados deverão ser efetuadas preferencialmente no período de 31/03/2020 a 

07/04/2020 das 10:00 h às 12:00 h e das 14:00 h às 16:00 h, na Secretaria de Pós-Graduação, da Unifesp – 

Campus Diadema. 

 

Leia-se: 

As matrículas dos candidatos aprovados deverão ser efetuadas preferencialmente no período de 06/04/2020 a 

10/04/2020, com o envio de toda a documentação em arquivo único, por e-mail 

(pos.secretariacts@gmail.com) para a Secretaria de Pós-Graduação, da Unifesp – Campus Diadema. 

 

 

 

 

Diadema, 23 de março de 2020. 
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