
1. 

PROGRAMA DE PÓS

Av. Reitor Miguel Calmon (Vale do Canela) 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DE ALUNO REGULAR 
DO DOUTORADO MULTI
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO (DMMDC) PARA INGRESSO EM 2021.2

 
Aos inscritos no processo seletivo para discentes regulares do Programa de Pós
Graduação em Difusão do Conhecimento:

 

Informamos que a comissão deste processo seletivo decidiu por 
curso e reabrir as inscrições
do Doutorado não reuniu as documentações em conformidade com o edital e que, em 
decorrência da pandemia atual, as secretarias das instituições de ensino estão operando 
de forma remota e restritiva para emissão de documentos comprobatórios. 

 

Pedimos desculpas por isso, mas asseguramos que a decisão tem como propósito a 
garantia de que todos e todas possam participar da seleção, mantendo os requisitos 
necessários para a efetivação da sua matrícula regular, caso seja aprovado(a). 

 

Informamos que os candidatos que queiram concor
aberto deverão se inscrever novamente
pode ser aproveitada para o novo edital, a ser lançado em breve.

 

Atenciosamente,  

 

A comissão. 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MULTI-INSTITUCIONAL EM
DO CONHECIMENTO

 

Av. Reitor Miguel Calmon (Vale do Canela) – Faculdade de Educação, 1º andar
  Tel. (71) 3283-7287  

 
EDITAL DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DE ALUNO REGULAR 

DO DOUTORADO MULTI-INSTITUCIONAL E MULTIDISCIPLINAR EM 
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO (DMMDC) PARA INGRESSO EM 2021.2

 
 

Publicado em 04/05/2021 
 
 

Aos inscritos no processo seletivo para discentes regulares do Programa de Pós
Graduação em Difusão do Conhecimento: 

Informamos que a comissão deste processo seletivo decidiu por cancelar este edital
reabrir as inscrições, considerando que grande parte dos candidatos às vagas 

do Doutorado não reuniu as documentações em conformidade com o edital e que, em 
rência da pandemia atual, as secretarias das instituições de ensino estão operando 

de forma remota e restritiva para emissão de documentos comprobatórios. 

Pedimos desculpas por isso, mas asseguramos que a decisão tem como propósito a 
s e todas possam participar da seleção, mantendo os requisitos 

necessários para a efetivação da sua matrícula regular, caso seja aprovado(a). 

candidatos que queiram concorrer ao processo seletivo que ser
ão se inscrever novamente. Ademais, a GRU paga no edital cancelado 

pode ser aproveitada para o novo edital, a ser lançado em breve. 
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