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Errata II 

 
EDITAL Nº 04/2021-PPGCF/UNIFAP, de 27 de Agosto de 2021 

 
 

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas estabelece retificação 
no Artigo 25º do presente Edital para Processo Seletivo 02 de Acesso ao Mestrado em Ciências 
Farmacêuticas, vagas remanescentes, ano de 2021. 
 

Onde se lê 
 
6 DO CALENDÁRIO 

Art. 25° O processo seletivo ocorrerá conforme calendário abaixo especificado: 
 

ATIVIDADES PERÍODO LINK DE ACESSO 

Período de inscrição on line 26 à 27 de agosto de 2021(Até às 
23h59min -Horário de Macapá) 

https://sigaa.unifap.br/sigaa/public 
/processo_seletivo/lista.jsf 

Submissão dos Anexos solicitados no ato de 
inscrição 

26 à 27 de agosto de 2021 (Até às 
23h59min -Horário de Macapá) 

Email: ppgcf@unifap.br 

Divulgação das inscrições homologadas 28 de agosto de 2021 http://www2.unifap.br/ppgcf/ 

Prazo para recurso de resultado de 
inscrições homologadas 

Até às 17h do dia 28 de agosto de 2021 Email: ppgcf@unifap.br 

Realização da prova escrita (2ª FASE) Não 
será admitida a entrada de candidato após 
o horário previsto. 

30 de agosto (09h00min às 
12h00min -Horário de Macapá) 

http://www2.unifap.br/ppgcf/ 

Publicação dos aprovados na prova 
temática (2ªFASE) 

A partir de 31 de agosto de 2021 http://www2.unifap.br/ppgcf/ 

Prazo para recurso sobre os resultados da 
prova escrita temático (2ª FASE) 

Até às 12h00 (Horário de Macapá) 
após publicação do resultado 

Email: ppgcf@unifap.br 

Entrega dos títulos 02 de setembro de 2021 (Até às 
23h59min -Horário de Macapá) 

Email: ppgcf@unifap.br 

Publicação do resultado preliminar A partir de 03 de setembro de 2021 http://www2.unifap.br/ppgcf/ 

Prazo para recurso da análise curricular (3ª 
FASE) 

Até às 12h00 (Horário de Macapá) 
após publicação do resultado 

Email: ppgcf@unifap.br 

Publicação do resultado final (a partir de) A partir 04 de setembro de 2021 http://www2.unifap.br/ppgcf/ 
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 Leia-se  
 
6 DO CALENDÁRIO 

Art. 25° O processo seletivo ocorrerá conforme calendário abaixo especificado: 
 

ATIVIDADES PERÍODO LINK DE ACESSO 

Período de inscrição on line 06 à 9 de setembro de 2021(Até 
às 23h59min -Horário de Macapá) 

https://sigaa.unifap.br/sigaa/public 
/processo_seletivo/lista.jsf 

Submissão dos Anexos solicitados no ato de 
inscrição 

06 à 9 de setembro de 2021 (Até 
às 23h59min -Horário de Macapá) 

Email: ppgcf@unifap.br 

Divulgação das inscrições homologadas 10 de setembro de 2021 http://www2.unifap.br/ppgcf/ 

Prazo para recurso de resultado de 
inscrições homologadas 

11 de setembro de 2021 (Até às 
23h59min -Horário de Macapá) 

Email: ppgcf@unifap.br 

Realização da prova escrita (2ª FASE) Não 
será admitida a entrada de candidato após 
o horário previsto. 

15 de setembro de 2021 
(09h00min às 12h00min -
Horário de Macapá) 

http://www2.unifap.br/ppgcf/ 

Publicação dos aprovados na prova 
temática (2ªFASE) 

A partir de 17 de setembro de 2021 http://www2.unifap.br/ppgcf/ 

Prazo para recurso sobre os resultados da 
prova escrita temático (2ª FASE) 

18 de setembro de 2021 (Até às 
23h59min -Horário de Macapá)  

Email: ppgcf@unifap.br 

Entrega dos títulos 20 de setembro de 2021 (Até às 
23h59min -Horário de Macapá) 

Email: ppgcf@unifap.br 

Publicação do resultado preliminar 22 de setembro de 2021 (Até às 23h59min 
-Horário de Macapá) 

http://www2.unifap.br/ppgcf/ 

Prazo para recurso da análise curricular (3ª 
FASE) 

23 de setembro de 2021 (Até às 
23h59min -Horário de Macapá) 

Email: ppgcf@unifap.br 

Publicação do resultado final (a partir de) 24 de setembro de 2021 (Até às 23h59min 
-Horário de Macapá) 

http://www2.unifap.br/ppgcf/ 

 
 
 

 
Prof. Dr. Irlon Maciel Ferreira 

Coordenador do PPGCF - Portaria nº 1161/2020 
Presidente da Comissão de Seleção do PPGCF 
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