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EDITAL – Nº 069/2018/CAV 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 065/2018/CAV 

 

 

 

O Diretor Geral do Centro de Ciências Agroveterinárias - CAV da Universidade do Estado de Santa 

Catarina - UDESC, no uso de suas atribuições legais, com base no REGIMENTO GERAL DA PÓS-

GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DA UDESC - Resolução 013/2014/CONSEPE, e considerando os 

procedimentos para seleção e ingresso no 2º semestre de 2018, no Curso de Mestrado em 

Bioquímica e Biologia Molecular, torna pública a inclusão de local e horário de prova que não 

constava no referido edital. 

 

Onde se lê: 

 

[...] 

 

III - Cronograma e Divulgação de Resultados: 

1. Prova A e Prova B serão aplicadas no dia 21 de novembro de 2018. 

2. Resultados das Provas A e B: 04 (quatro) dias úteis após a realização das provas. 

3. Revisão de provas/recursos: até 02 (dois) dias úteis após a divulgação do resultado das provas. 

Contatar a Coordenação do Programa na UDESC. 

4. Resultado das Provas A e B: 01(um) dia útil após o término da revisão. 

5. Prova C análise de histórico escolar: será realizada entre 2 (dois) a 10 (dez) dias úteis após a 

divulgação do resultado final as provas A e B, de acordo com o horário estabelecido pela IES local. 

6. Resultado Final: deverá ser divulgado até 4 (quatro) dias úteis após a realização da Prova C e 

da análise de histórico escolar de todos os candidatos aprovados nas provas A e B. 

[...] 

 

Leia-se: 

 

[...] 

 

III - Cronograma e Divulgação de Resultados: 

1. Prova A e Prova B serão aplicadas no dia 21 de novembro de 2018. A prova A (de 

conhecimentos) terá início as 9:00 horas e a prova B de suficiência em inglês as 14 

horas do mesmo dia na sala 103 do prédio da Medicina Veterinária. 

2. Resultados das Provas A e B: 04 (quatro) dias úteis após a realização das provas. 

3. Revisão de provas/recursos: até 02 (dois) dias úteis após a divulgação do resultado das provas. 

Contatar a Coordenação do Programa na UDESC. 

4. Resultado das Provas A e B: 01(um) dia útil após o término da revisão. 

5. Prova C análise de histórico escolar: será realizada entre 2 (dois) a 10 (dez) dias úteis após a 

divulgação do resultado final as provas A e B, de acordo com o horário estabelecido pela IES local. 

6. Resultado Final: deverá ser divulgado até 4 (quatro) dias úteis após a realização da Prova C e 

da análise de histórico escolar de todos os candidatos aprovados nas provas A e B. 

[...] 

 

 

Lages, 29 de outubro de 2018. 

 

 

 

 

 

CLÓVIS ELISEU GEWEHR 

Diretor Geral do CAV-UDESC 


