
  

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 
 

 
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES 

 
Seleção ao Curso de Mestrado Profissional em Recursos Hídricos Ano 2017/2018 

 
A Universidade Federal do Pará (UFPA), por meio da Coordenação do Programa 

de Pós-Graduação em Recursos Hídricos – Mestrado Profissional (PPRH), do Instituto 
de Geociências (IG), torna público que, em virtude da grande demanda de pré-
inscrições e período de festas de final de ano, foram PRORROGADAS, até o dia 15 de 
janeiro de 2018, as inscrições para o processo seletivo de candidatos ao Curso de 
Mestrado Profissional, para o ano acadêmico de 2018, nas datas e demais condições 
especificadas, no Edital 001/2017 e na Nota da Coordenação, que se segue. 
 

Belém, 14 de dezembro de 2017. 

Prezados candidatos ao Programa de Mestrado Profissional em Recursos 
Hídricos - PPRH, do Instituto de Geociências/UFPA, 

Em razão da verdadeira avalanche de pré-inscrições que recebemos e do 
considerável número de inscrições que estão sendo confirmadas, decidimos o seguinte: 

a) Prorrogar até o dia 15/01/2018 o recebimento de inscrições e da respectiva 
documentação dos candidatos que desejarem concorrer a uma vaga para o ano 
acadêmico de 2018; 

b) Montarmos um plantão para recebimento das documentações que forem enviadas 
ao Programa, durante o período de recesso da Secretaria, o qual ocorrerá entre 
20/12/17 e 08/01/18; 

c) Estaremos disponíveis presencialmente para o recebimento dessa documentação na 
Coordenação do Programa, nas salas dos Professores Francisco Matos e Milton Matta, 
na secretaria do programa e na Secretaria do Instituto de Geociências, exceto nos dias 
22, 23, 24, 25 e 26/12/17 e nos dias 29, 30, 31/12/17, 01 e 02 /01/18; 

d) A Comissão de Seleção, sob a Presidência do Prof. Milton, continuará realizando a 
avaliação das documentações que estão nos chegando, de modo a não atrasarmos, 
além do necessário, o processo seletivo; 

e) Para os candidatos que encaminharem suas documentações pelo correio, 
solicitamos que nos passem um e-mail comunicando a data da postagem do material, 
de preferência com algum documento comprobatório desse envio, para o caso da sua 
documentação não nos chegar até a data estabelecida como prazo final, ou seja, 
15/01/18, para que o candidato não seja excluído do processo seletivo. 
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Pedimos que se apressem no encaminhamento das inscrições e no envio dos 
documentos para que possamos com celeridade, mas com muito cuidado, avaliarmos 
todas as propostas de inscrição que nos forem submetidas. 

Pedimos desculpas pela alteração do calendário anteriormente divulgado, o que 
acontece por motivo de força maior e por situação completamente fora da nossa 
previsibilidade. 

Aproveitamos o ensejo para desejar a todos, bem como aos seus familiares e 
amigos, um Natal de alegria e paz e um ano novo de sucesso, na expectativa de que 
estejamos juntos no desenvolvimento das atividades acadêmico-profissionais do nosso 
Programa, a partir de 2018. 

Atenciosamente, 

Coordenação do PPRH 


