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Seleção da Turma 2020 - Doutorado 
 

A Comissão do Processo Seletivo – Doutorado Turma 2020 do Programa de Pós-Graduação 

em Comunicação, Cultura e Amazônia (PPGCOM) da Universidade Federal do Pará (UFPA) 

torna pública a presente retificação no seu Edital de Seleção: 

 

No art.7º, onde se lê: 

§2° O candidato pleiteante à isenção da taxa deve encaminhar carta à coordenação do 

Programa registrando sua solicitação, devidamente acompanhada da documentação acima. A 

solicitação deverá ser protocolada na Secretaria do Programa de Pós-Graduação 

Comunicação, Cultura e Amazônia até às 17h do dia 26.09.2019 pelo próprio candidato ou 

por procurador legal (procuração particular com assinatura autenticada em cartório). 

 

Leia-se: 

 

§2° O candidato pleiteante à isenção da taxa deve encaminhar carta à coordenação do 

Programa registrando sua solicitação, devidamente acompanhada da documentação acima. A 

solicitação deverá ser protocolada na Secretaria do Programa de Pós-Graduação 

Comunicação, Cultura e Amazônia até às 17h do dia 26.09.2019 pelo próprio candidato, por 

procurador legal (procuração particular com assinatura autenticada em cartório) ou enviada 

pelos Correios. No caso de envio pelos Correios, o candidato deverá autenticar a cópia 

do documento de identificação em cartório e encaminhar toda a documentação solicitada 

para o endereço: Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Cultura e Amazônia 

(PPGCOM) - Universidade Federal do Pará - Instituto de Letras e Comunicação - 

Cidade Universitária José da Silveira Netto – Campus Básico Guamá - Av. Augusto 

Corrêa, no 01, bairro do Guamá, CEP 66.075-110, Belém - Pará. Também será 

necessário enviar cópia dessa documentação e o comprovante de envio pelos Correios 

para o e-mail poscomunicacaoufpa@gmail.com. 

 

Belém-PA, 25 de setembro de 2019. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Otacílio Amaral Filho 

Presidente da Comissão do Processo Seletivo – Doutorado Turma 2020 

 


