
 

 

 

 

 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM LOGÍSTICA PORTUÁRIA  

(Aprovado pela Resolução CONSEPE Nº 106/2014) 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL PPPGI Nº. 14/2018 

NOTA DE PRORROGAÇÃO DE PRAZOS 

A PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – PPPGI/UFMA, visando ao 

aperfeiçoamento do Processo Seletivo com o objetivo de selecionar 

candidatos para ingresso ao CURSO DE LOGÍSTICA PORTUÁRIA, resolve 

prorrogar os prazos previstos no Edital PPPGI Nº 14/2018, como se segue: 

1. Onde se lê: 

 

X. CRONOGRAMA 

As datas de realização das inscrições e da homologação das etapas do 

processo seletivo, bem como da divulgação dos respectivos resultados são 

citados na tabela a seguir: 

EVENTO INÍCIO FIM 

Inscrições 15/05/2018 05/06/2018 

Divulgação da homologação das inscrições 06/06/2018 

 Recebimento de recursos do resultado da homologação 

das inscrições 

07/06/2018 08/06/2018 

Divulgação dos resultados dos recursos da homologação 

das inscrições 11/06/2018 

 Prova escrita com duração de 2 horas iniciando às 19 

horas 13/06/2018 

 Divulgação do resultado da prova escrita 15/06/2018  

Prazo para recebimento de recursos do resultado da nota 

da Prova escrita 18/06/2018 19/06/2018 

Divulgação dos resultados dos recursos da nota da 

Prova escrita 20/06/2018 

 Divulgação do resultado da nota do curriculum vitae 21/06/2018 

 



 

 

 

 

 

Prazo para recebimento de recursos do resultado da nota 

do curriculum vitae 

22/06/2018 25/06/2018 

Divulgação dos resultados dos recursos da nota do 

curriculum vitae 26/06/2018  

Divulgação do resultado final de seleção 27/06/2018  

Prazo para recebimento de recursos do resultado final de 

seleção 28/06/2018 29/06/2018 

Divulgação do resultado final de seleção após análise de 

recursos 02/07/2018  

Matrícula 03/07/2018 05/07/2018 

Convocação e matrícula dos excedentes 06/07/2018 11/07/2018 

Aula inaugural 13/07/2018  

 

2. Leia-se: 

 

XI. CRONOGRAMA 

As datas de realização das inscrições e da homologação das etapas do 

processo seletivo, bem como da divulgação dos respectivos resultados são 

citados na tabela a seguir: 

EVENTO INÍCIO FIM 

Inscrições 15/05/2018 29/06/2018 

Divulgação da homologação das inscrições 02/07/2018 

 Recebimento de recursos do resultado da homologação das 

inscrições 

03/07/2018 04/07/2018 

Divulgação dos resultados dos recursos da homologação das 

inscrições 05/07/2018 

 Prova escrita com duração de 2 horas iniciando às 19 horas 06/07/2018 

 Divulgação do resultado da prova escrita 09/07/2018  

Prazo para recebimento de recursos do resultado da nota da 

Prova escrita 10/07/2018 11/07/2018 

Divulgação dos resultados dos recursos da nota da Prova 

escrita 12/07/2018 

 



 

 

 

 

 

Divulgação do resultado da nota do curriculum vitae 13/07/2018 

 Prazo para recebimento de recursos do resultado da nota do 

curriculum vitae 

16/07/2018 17/07/2018 

Divulgação dos resultados dos recursos da nota do curriculum 

vitae 18/07/2018  

Divulgação do resultado final de seleção 19/07/2018  

Prazo para recebimento de recursos do resultado final de 

seleção 20/07/2018 23/07/2018 

Divulgação do resultado final de seleção após análise de 

recursos 24/07/2018  

Matrícula 25/07/2018 27/07/2018 

Convocação e matrícula dos excedentes 30/07/2018 01/08/2018 

Aula inaugural 03/08/2018  

 

Salvo as datas das etapas, as demais informações permanecem inalteradas. 

                                              São Luís, 06 de Julho de 2017. 

 

Allan Kardec Duailibe Barros Filho 
Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da UFMA 


