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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
ARAQUARI - DIREÇÃO ENSINO,PESQ. EXTENSÃO

RETIFICAÇÃO Nº 4 / 2020 - DEPE/ARA (11.01.02.02.02)
Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Araquari-SC, 17 de junho de 2020.

RETIFICAÇÃO AO EDITAL N.º 02/2020
EDITAL Nº 01/2020 - SELEÇÃO DE ALUNO REGULAR - Stricto sensu
MESTRADO PROFISSIONAL EM PRODUÇÃO E SANIDADE ANIMAL
O Instituto Federal Catarinense (IFC), em conformidade com o Regimento
Interno do Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado Profissional em
Produção e Sanidade Animal (PPGPSA), TORNA PÚBLICA a Retificação ao Edital
n.º 002/2020 do Edital n.º 01/2020 PPGPSA/IFC.
1. Onde se lê:
[...]
4. DO CRONOGRAMA
4.1 O cronograma está apresentado no Quadro 2.
Quadro 2: Cronograma seleção do Mestrado Profissional em Produção e Sanidade
Animal.
Período

Etapa

Observações

Período de Inscrições

SIGAA - Sistema Integrado de
Gestão de Atividades
Acadêmicas, disponível na
página do
<http://ppgpsa.ifc.edu.br/alunoregular-2020/> no link <Acesso
a inscrição na plataforma
SIGAA - PPGPSA>

5 e 6 de maio
de 2020 até
23h59min

Período de solicitação
de isenção de taxa de
inscrição

Exclusivamente por e-mail:
<ppg.psa@ifc.edu.br>

9 de maio de
2020

Resultado da
solicitação de isenção
de inscrição

http://ppgpsa.ifc.edu.br/alunoregular-2020/

11 de maio de
2020

Prazo para pagamento
e envio por e-mail da
GRU da inscrição

Envio do comprovante de
pagamento exclusivamente por
e-mail: <ppg.psa@ifc.edu.br>

11 de maio de
2020

Prazo para Recurso

Exclusivamente por e-mail:
<ppg.psa@ifc.edu.br>

10 de março a
10 de maio de
2020
até 23h59min
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12 de maio de
2020

Resultado após recurso

http://ppgpsa.ifc.edu.br/alunoregular-2020/

13 de maio de
2020

Homologação das
Inscrições

http://ppgpsa.ifc.edu.br/alunoregular-2020//

15 de maio de
2020 até
23h59min

Prazo para Recurso

Exclusivamente por e-mail:
<ppg.psa@ifc.edu.br>

18 de maio de
2020

Resultado
Homologação das
inscrições após recurso

http://ppgpsa.ifc.edu.br/alunoregular-2020/

22 de maio de
2020

Avaliação de
proficiência em língua
inglesa
(Etapa ELIMINATÓRIA)

Horários e locais serão
publicados no edital de
convocação para a prova de
proficiência

05 de junho de
2020

Resultado

http://ppgpsa.ifc.edu.br/alunoregular-2020/

07 de junho de
2020

Prazo para Recurso

Exclusivamente por e-mail:
<ppg.psa@ifc.edu.br>

08 de junho de
2020

Resultado após recurso

http://ppgpsa.ifc.edu.br/alunoregular-2020/

Avaliação do currículo
Lattes
9 e 10 de junho
de 2020

(Etapa
CLASSIFICATÓRIA Primeira Nota, peso
nota final 20%)

11 de junho de
2020

Resultado

http://ppgpsa.ifc.edu.br/alunoregular-2020/

15 de junho de
2020 até
23h59min

Prazo para Recurso

Exclusivamente por e-mail:
<ppg.psa@ifc.edu.br>

18 de junho de
2020

Resultado após recurso
Avaliação do préprojeto de mestrado

29 e 30 de
junho de 2020

(Etapa ELIMINATÓRIA
E CLASSIFICATÓRIA Segunda Nota, peso
nota final 40%)

De 29 e 30 de
junho de 2020

Defesa da experiência
acadêmica profissional
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e do pré-projeto de
mestrado (Etapa
ELIMINATÓRIA E
CLASSIFICATÓRIA Terceira Nota, peso
nota final 40%)
Até o dia 06 de
julho de 2020

Resultado Preliminar

http://ppgpsa.ifc.edu.br/alunoregular-2020/

08 de julho de
2020 até
23h59min

Prazo para Recurso
Resultado Preliminar

Exclusivamente por e-mail:
<ppg.psa@ifc.edu.br>

13 de julho de
2020

Homologação do
resultado final após
recurso

http://ppgpsa.ifc.edu.br/alunoregular-2020/

De 15 a 24 de
julho de 2020

Matrículas

Na secretária de pós-graduação,
campus Araquari das 8h às 12h
das 13h às16h

27 de julho de
2020

Convocação para
matrícula de candidatos
suplentes no caso de
não preenchimento das
vagas

http://ppgpsa.ifc.edu.br/alunoregular-2020/

28 a 31 de julho
de 2020

Matrículas dos
candidatos suplentes
convocados (se houver)

Na secretária de pós-graduação,
campus Araquari das 8h às 12h
das 13h às16h

07 de agosto de
2020

Previsão de início das
atividades do PPGPSA

Auditório IFC Campus Concórdia

(...)
6.4.1 Avaliação de proficiência em língua inglesa (ETAPA ELIMINATÓRIA): Será
realizada no IFC, no Campus Concórdia ou Campus Araquari, através de
interpretação de texto técnico das linhas de pesquisa do curso. Será atribuída nota
de zero (0,0) a dez (10,0), sendo aprovados os candidatos com nota mínima de seis
(6,0). Esta nota não será considerada no cômputo final. O dia e horário da realização
da avaliação serão divulgados no endereço eletrônico http://ppgpsa.ifc.edu.br/alunoregular-2020/;
Parágrafo único. Todos os candidatos deverão obrigatoriamente comparecer a esta
etapa. Ela não poderá ser substituída por qualquer certificado de proficiência.
[...]
1.1 Leia-se:
[...]
4. DO CRONOGRAMA
4.1 O cronograma está apresentado no Quadro 2.
Quadro 2: Cronograma seleção do Mestrado Profissional em Produção e Sanidade
Animal.
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Período

10 de março a
10 de maio de
2020

Etapa

Observações
SIGAA - Sistema Integrado de
Gestão de Atividades
Acadêmicas, disponível na
página do
<http://ppgpsa.ifc.edu.br/alunoregular-2020/> no link <Acesso
a inscrição na plataforma
SIGAA - PPGPSA>

Período de Inscrições

até 23h59min

5 e 6 de maio
de 2020 até
23h59min

Período de solicitação de
isenção de taxa de
inscrição

Exclusivamente por e-mail:
<ppg.psa@ifc.edu.br>

8 de maio de
2020

Resultado Preliminar da
solicitação de isenção de
taxa inscrição

http://ppgpsa.ifc.edu.br/alunoregular-2020/

9 de maio de
2020

Prazo para interposição
de recurso ao resultado
preliminar da isenção de
taxa de inscrição

Exclusivamente por e-mail:
<secretaria.ppgpsa@ifc.edu.br>

10 de maio de
2020

Resultado
Final
da
solicitação de isenção de
taxa de inscrição.

http://ppgpsa.ifc.edu.br/alunoregular-2020/

Último dia para inscrição.

11 de maio de
2020

Prazo para pagamento e
envio por e-mail do
comprovante
de
pagamento da GRU da
inscrição

Envio do comprovante de
pagamento exclusivamente por
e-mail:
<secretaria.ppgpsa@ifc.edu.br>

12 de maio de
2020

Resultado Preliminar das
inscrições

http://ppgpsa.ifc.edu.br/alunoregular-2020/

13 de maio de
2020

Prazo para recurso ao
Resultado Preliminar das
inscrições

Exclusivamente por e-mail:
<secretaria.ppgpsa@ifc.edu.br>

14 de maio de
2020

Resultado
inscrições

http://ppgpsa.ifc.edu.br/alunoregular-2020//

Avaliação
Lattes

Final
do

das

currículo

9 a 12 de
junho de 2020

(Etapa
CLASSIFICATÓRIA
Primeira Nota, peso nota
final 20%)

14 de junho
de 2020

Resultado Preliminar da
avaliação do Currículo
Lattes

http://ppgpsa.ifc.edu.br/alunoregular-2020/
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15 de junho
de 2020 até
23h59min

Prazo para Recurso ao
resultado preliminar da
avaliação do Currículo
Lattes

Exclusivamente por e-mail:
<ppg.psa@ifc.edu.br>

18 de junho
de 2020

Resultado Definitivo da
avaliação do Currículo
Lattes

http://ppgpsa.ifc.edu.br/alunoregular-2020/

ETAPA
CANCELADA

Avaliação de proficiência
em língua inglesa (Etapa
ELIMINATÓRIA)

Horários e locais serão
publicados no edital de
convocação para a prova de
proficiência

ETAPA
CANCELADA

Resultado Preliminar da
avaliação de proficiência
em língua inglesa

http://ppgpsa.ifc.edu.br/alunoregular-2020/

ETAPA
CANCELADA

Prazo para recurso ao
resultado preliminar da
avaliação de proficiência
em língua inglesa

Exclusivamente por e-mail:
<ppg.psa@ifc.edu.br>

ETAPA
CANCELADA

Resultado Definitivo da
avaliação de proficiência
em língua inglesa

http://ppgpsa.ifc.edu.br/alunoregular-2020/

24 de junho
de 2020

Chamada para a Defesa
da experiência acadêmica
profissional e do préprojeto de mestrado, com
horários e links das salas
virtuais

http://ppgpsa.ifc.edu.br/alunoregular-2020/

29 e 30 de
junho de 2020

Avaliação do pré-projeto
de
mestrado
(Etapa
ELIMINATÓRIA
E
CLASSIFICATÓRIA
Segunda Nota, peso nota
final 40%) e, Defesa da
experiência
acadêmica
profissional e do préprojeto
de
mestrado
(Etapa ELIMINATÓRIA E
CLASSIFICATÓRIA
Terceira Nota, peso nota
final 40%)

Web conferência

Até o dia 06
de julho de
2020

Resultado Preliminar da
avaliação e defesa do
pré-projeto
e
da
experiência acadêmicaprofissional

http://ppgpsa.ifc.edu.br/alunoregular-2020/

07 de julho de

Prazo para interposição

Exclusivamente por e-mail:
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2020

de recurso ao Resultado
Preliminar da avaliação e
defesa do pré-projeto e
da
experiência
acadêmica-profissional

<secretaria.ppgpsa@ifc.edu.br>

10 julho de
2020

Resultado Definitivo do
Processo de Seleção

http://ppgpsa.ifc.edu.br/alunoregular-2020/

03 de agosto
de 2020

Chamada para Matrículas

http://ppgpsa.ifc.edu.br/alunoregular-2020/

De 10 a 14 de
agosto de
2020

Matrículas

Exclusivamente por e-mail:
<secretaria.ppgpsa@ifc.edu.br>

17 de agosto
de 2020

Convocação para
matrícula de candidatos
suplentes no caso de não
preenchimento das vagas

http://ppgpsa.ifc.edu.br/alunoregular-2020/

19 a 20 de
agosto de
2020

Matrículas dos candidatos
suplentes convocados (se
houver)

Exclusivamente por e-mail:
<secretaria.ppgpsa@ifc.edu.br>

21 de agosto
de 2020

Previsão de início das
atividades do PPGPSA

Previsto no Auditório IFC
Campus Concórdia

(...)
6.4.1 A Avaliação de proficiência em língua inglesa (ETAPA ELIMINATÓRIA): Será
realizada no IFC, no Campus Concórdia ou Campus Araquari, através de
interpretação de texto técnico das linhas de pesquisa do curso. Será atribuída nota
de zero (0,0) a dez (10,0), sendo aprovados os candidatos com nota mínima de seis
(6,0). Esta nota não será considerada no cômputo final. O dia e horário da realização
da avaliação serão divulgados no endereço eletrônico http://ppgpsa.ifc.edu.br/alunoregular-2020/;
Parágrafo único. Todos os candidatos deverão obrigatoriamente comparecer a esta
etapa.
[...]
Devido ao isolamento causado pela Pandemia do COVID-19, todas as
atividades presenciais no IFC estão suspensas. Desta forma, para que o processo de
seleção de Aluno Regular não seja paralisado, a Etapa de Avaliação da Proficiência
em Língua Inglesa foi CANCELADA. Apesar do cancelamento da etapa, TODOS os
discentes regularmente matriculados deverão apresentar a comprovação de
proficiência em língua estrangeira até fevereiro de 2021, sendo este um requisito
OBRIGATÓRIO para a matrícula no primeiro semestre de 2021.
O Regimento do Curso prevê a possibilidade de "aprovação em teste de
proficiência em uma das seguintes línguas estrangeiras: francês, inglês ou espanhol,
(...). Certificados de proficiência de outros cursos de pós-graduação deverão ser
homologados pelo colegiado". Todos os anos, o Centro de Línguas do IFC (CLIFC)
publica semestralmente um edital para obtenção do certificado de proficiência em
línguas diversas, sendo a alternativa preferencial para apresentação da comprovação
no PPGPSA.
Atenciosamente,
_
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(Assinado digitalmente em 17/06/2020 20:26 )

RICARDO EVANDRO MENDES

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR
PGPSA/CON (11.01.04.45)
Matrícula: 2017813

Processo Associado: 23349.000344/2020-35

Para verificar a autenticidade deste documento entre em
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