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EDITAL Nº 01/CIF/PPGMCF/2022, DE 23 DE MAIO DE 2022 RELATIVO 
AO PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO E RECÉM- 
FORMADOS PARA PARTICIPAREM DO VII CURSO DE INVERNO EM 

FISIOLOGIA HUMANA 
 

1º TERMO DE RETIFICAÇÃO  
 
 A Comissão do Curso de Inverno em Fisiologia Humana juntamente com a Coordenação 
do Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas (PPGMCF), 
resolvem retificar o presente edital, da forma disposta abaixo: 
 
 No texto das inscrições, o item 2.1 passa a ter a seguinte redação: 
 
2.1 As inscrições serão efetuadas, a partir do dia 23 de maio de 2022 até às 23h59min do dia 31 
de julho de 2022, através do envio da Ficha de Inscrição (Anexo II) e de todos os documentos 
abaixo listados: 
 
 O item 2.4 passa a ter a seguinte redação: 
 

   2.4 A lista das inscrições homologadas será divulgada a partir do dia 01 de agosto de 2022 no 
   site www.pmpg.ufsc.br. 

 
 No texto dos resultados, o item 4.1 passa a ter a seguinte redação: 
 
 4.1 Após a seleção das/os candidatas/os, a lista com os nomes das/os 30 candidatas/os 
selecionadas/os e das/os 15 suplentes será disponibilizada no dia 02 de agosto de 2022 no site: 
www.pmpg.ufsc.br. 
 
 No item 4.3, o §1º passa a ter a seguinte redação: 
 
§1º O comprovante de pagamento dessa taxa deverá ser enviado ao e-mail 
cursofisiohumanaufsc@gmail.com até o dia 07 de agosto de 2022 com a devida 
identificação da/o participante. 
 
 O item §2º passa a ter a seguinte redação: 
 
§2º Aquelas/es candidatas/os que não efetuarem o pagamento até o dia 07 de agosto de 2022 

perderão o direito à sua vaga e a cederá a/o suplente, a/o qual será convocada/o obedecendo à 

ordem de classificação da/o mesma/o. 

 

 O item 4.5 passa a ter a seguinte redação: 

 

4.5 Após o dia 07 de agosto julho de 2022, caso ocorram desistências, a interesse da Comissão 

Organizadora, poderão ser chamadas/os demais suplentes ou, ainda, ser feita nova lista com 

as/os demais candidatas/os, as/os quais serão comunicadas/os via e-mail e informadas/os dos 

procedimentos necessários. 
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 O ANEXO 1 passa a ter a seguinte redação: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Florianópolis (SC), 29 de junho de 2022. 
 
 
 

 Prof. Dr. Guilherme Fleury Fina Speretta 
 Prof. Dr. Wagner Luis Reis 
 Flávia da Silva Wagner- mestranda do PPPGMCF-UFSC 
 Luma Carolina Santos da Silva- mestranda do PPPGMCF-UFSC 
 Tamires Gregorio- doutoranda do PPGMCF-UFSC 
 Viviane dos Santos- mestranda do PPGMCF-UFSC

CRONOGRAMA 

ATIVIDADE DATA/PERÍODO 

Lançamento do Edital 23/05/2022 

Período de inscrição e envio de documentação 23/05/2022 a 31/07/2022 

Homologação 01/08/2022 

Publicação do resultado da seleção 02/08/2022 

Período de pagamento da taxa 02/08/2022 a 07/08/2022 

Prazo máximo para envio do comprovante (taxa) 07/08/2022 

Divulgação de possíveis vagas para suplentes 08/08/2022 

Período de pagamento da taxa (suplentes) 08/08/2022 a 10/08/2022 

VII Curso de Inverno em Fisiologia Humana 15/08/2022 a 19/08/2022 
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