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O PPGBIO torna pública a retificação 2 do Edital 03/2017 – PPGBIO/UNIFAP do 
processo seletivo 2018 para o curso de mestrado, conforme segue abaixo: 
 
Onde se lê: 
 
2. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
2.2. Ter sido aprovado em prova de Língua Inglesa ou ser nativo da língua inglesa 
mediante apresentação de um dos seguintes documentos de conhecimento do idioma: 
 
a) Certificado de aprovação ou lista de aprovação (publicada pelo órgão responsável) 
em exame de Língua Inglesa, nas quais obteve rendimento acadêmico igual ou 
superior a setenta por cento (70%), realizado em cursos de mestrado ou doutorado da 
UNIFAP ou de outra instituição integrante do Sistema Nacional de Pós-Graduação 
com prazo máximo de vinte e quatro (24) meses após a data da titulação, ou 
rendimento igual ou superior a sessenta por cento (50%) no Exame de Língua 
Estrangeira para a Pós-Graduação (ELEP) aplicado pelo Departamento de Pós-
Graduação da UNIFAP cujo prazo de validade deve ser observado em edital próprio. 
 
Leia-se: 
 
2. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
2.2. Ter sido aprovado em prova de Língua Inglesa ou ser nativo da língua inglesa 
mediante apresentação de um dos seguintes documentos de conhecimento do idioma: 
 
a) Certificado de aprovação ou lista de aprovação (publicada pelo órgão responsável) 
em exame de Língua Inglesa, nas quais obteve rendimento acadêmico igual ou 
superior a setenta por cento (70%), realizado em cursos de mestrado ou doutorado da 
UNIFAP ou de outra instituição integrante do Sistema Nacional de Pós-Graduação 
com prazo máximo de vinte e quatro (24) meses após a data da titulação, ou 
rendimento igual ou superior a cinqüenta por cento (50%) no Exame de Língua 
Estrangeira para a Pós-Graduação (ELEP) aplicado pelo Departamento de Pós-
Graduação da UNIFAP cujo prazo de validade deve ser observado em edital próprio. 
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