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Errata I 

 

 

 

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Farmacêuticas torna público uma retificação no Artigo 4º,6º, 20º e 25º do presente 

Edital para Processo Seletivo de Acesso ao Mestrado em Ciências Farmacêuticas, 

ano de 2021. 

 

Onde se lê:  

2. OBJETIVOS DO PDPG -AMAZÔNIA LEGAL 

I - Ampliar a formação de recursos humanos de alto nível na Amazônia Legal; 

II - Contribuir para o equilíbrio regional da pós-graduação brasileira por meio 

da fixação de pesquisadores de alto nível nas IES envolvidas; 

III - Ampliar a produção científica e tecnológica na Amazônia Legal, 

intensificando o seu impacto regional. 

IV – Consolidação dos Programas de Pós-graduação em Ciências 

Farmacêuticas (PPGCF) e Ciências Ambientais (PPGCA): formação de pessoal e 

desenvolvimento científico em doenças tropicais na Amazônia 

 

Leia-se: 

2. OBJETIVOS DO PDPG -AMAZÔNIA LEGAL 

I - Ampliar a formação de recursos humanos de alto nível na Amazônia Legal; 

II - Contribuir para o equilíbrio regional da pós-graduação brasileira por meio 

da fixação de pesquisadores de alto nível nas IES envolvidas; 

III - Ampliar a produção científica e tecnológica na Amazônia Legal, 

intensificando o seu impacto regional. 

IV – Consolidação dos Programas de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas 

(PPGCF) e Ciências Ambientais (PPGCA): Desenvolvimento de novas tecnologias 

farmacêuticas e ambientais aplicadas a partir da utilização da biodiversidade local 



para o desenvolvimento novos de produtos farmacêuticos e/ou florestais, agregando 

valor às matérias primas locais. 

 

 

Onde se lê: 

6. INSCRIÇÕES E CALENDÁRIO: 

 

Lançamento do edital no site do PPGCF (https://www2.unifap.br/ppgcf/): 19/07/2021. 

Inscrições: a partir de 29/07/2021 até 30/07/2021 (23:59 horário de Macapá) (envio 

da documentação por email ppgcf@unifap.br). 

Divulgação de inscritos e de avaliadores (https://www2.unifap.br/ppgcf/) até 

02/08/2021. 

Divulgação dos resultados no site do PPGCF (https://www2.unifap.br/ppgcf/): Até 

04/08/2021. 

 Data provável do cadastro do bolsista no Sistema de Controle e Bolsas de Auxílios 

(SCBA) da CAPES: 09/08/2021. 

 

 

Leia-se: 

6. INSCRIÇÕES E CALENDÁRIO: 

 

Lançamento do edital no site do PPGCF (https://www2.unifap.br/ppgcf/): 19/07/2021.  

Inscrições: a partir de 27/07/2021 (23:59 horário de Macapá) (envio da 

documentação por email ppgcf@unifap.br). 

Divulgação de inscritos e de avaliadores (https://www2.unifap.br/ppgcf/) até 

28/07/2021. 

Divulgação dos resultados no site do PPGCF (https://www2.unifap.br/ppgcf/): Até 

29/07/2021. 

Data provável do cadastro do bolsista no Sistema de Controle e Bolsas de Auxílios 

(SCBA) da CAPES: 09/08/2021. 
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