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RETIFICAÇÃO Nº01 DO EDITAL 

 
A Coordenação do PROGRAMA DE PÓS
Campus Centro-Oeste Dona Lindu 
São João del-Rei - UFSJ, torna público, para
RETIFICAÇÃO Nº1 abaixo realizada no Edital de nº 002/2016 de 29
regula o Processo Seletivo para ingresso em 2017
Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas.
 
ALTERAR o seguinte item do Art. 1º, item 1
 
Onde se lê: 
 

1.  DAS VAGAS.  

Art. 1º- Serão ofertadas 15 (quinze) vagas

2017 e nas seguintes áreas: (i) Produtos naturais e sintéticos: pesquisa e desenvolvimento, 

formas farmacêuticas, sistemas de liberação, e bioensaios

de doenças com potencial para diagnóstico, prognóstico e/ou conduta terapêutica

áreas de concentração e orientadores credenciados pelo Programa. 

 
 
Leia-se: 
 
Art. 1º- Serão ofertadas 16 (dezesseis

de 2017 e nas seguintes áreas: (i) 

formas farmacêuticas, sistemas de liberação, e bioensaios

de doenças com potencial para diagnóstico, prognóstico e/ou conduta terapêutica

áreas de concentração e orientadores credenciados pelo Programa. 
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RETIFICAÇÃO Nº01 

RETIFICAÇÃO Nº01 DO EDITAL PPGCF Nº 002/2016 DE 29 DE AGOSTO DE

 

MA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS,
Oeste Dona Lindu - Divinópolis, da Universidade Federal de

UFSJ, torna público, para conhecimento dos interessados, 
xo realizada no Edital de nº 002/2016 de 29 de agosto de 2016

Seletivo para ingresso em 2017, em nível de Mestrado, no Programa de 
Ciências Farmacêuticas. 

do Art. 1º, item 1 (página 1). 

ofertadas 15 (quinze) vagas para o período letivo com início em fevereiro/março de 

Produtos naturais e sintéticos: pesquisa e desenvolvimento, 

formas farmacêuticas, sistemas de liberação, e bioensaios; (ii) Estudos bioquímicos e moleculares 

com potencial para diagnóstico, prognóstico e/ou conduta terapêutica

áreas de concentração e orientadores credenciados pelo Programa.  

dezesseis) vagas para o período letivo com início em fevereiro/março 

de 2017 e nas seguintes áreas: (i) Produtos naturais e sintéticos: pesquisa e desenvolvimento, 

formas farmacêuticas, sistemas de liberação, e bioensaios; (ii) Estudos bioquímicos e moleculares 

com potencial para diagnóstico, prognóstico e/ou conduta terapêutica

áreas de concentração e orientadores credenciados pelo Programa.  

 
Divinópolis, 11 de outubro de 2016 
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DE AGOSTO DE 2016 

FARMACÊUTICAS, do 
niversidade Federal de 

conhecimento dos interessados, a 
agosto de 2016, que 

, em nível de Mestrado, no Programa de 

para o período letivo com início em fevereiro/março de 

Produtos naturais e sintéticos: pesquisa e desenvolvimento, 

Estudos bioquímicos e moleculares 

com potencial para diagnóstico, prognóstico e/ou conduta terapêutica, vinculadas às 

para o período letivo com início em fevereiro/março 

Produtos naturais e sintéticos: pesquisa e desenvolvimento, 

Estudos bioquímicos e moleculares 

com potencial para diagnóstico, prognóstico e/ou conduta terapêutica, vinculadas às 
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