UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
INSTITUTO DE BIODIVERSIDADE E FLORESTAS
ESPECIALIZAÇÃO EM AGROECOLOGIA
ADITIVO AO EDITAL Nº 01/2011
A Universidade Federal do Oeste do Pará/UFOPA por meio do Instituto de Biodiversidade e
Florestas torna público o Aditivo sobre a prorrogação do período de inscrição para seleção ao
Curso de Especialização em Agroecologia.
Onde se lê:
1 DA INSCRIÇÃO
As inscrições no Curso de Especialização em Agroecologia serão facultadas aos portadores de
título de graduação nas áreas de Ciências Agrárias e áreas afins, sendo realizadas no período
de 16 a 20 de maio de 2011. As inscrições deverão ser efetuadas na Secretaria do Instituto de
Biodiversidade e Florestas - IBEF, da Universidade Federal do Oeste do Pará, Rua Vera Paz, s/n,
Salé, cidade de Santarém/PA, onde estarão disponíveis os formulários de inscrição. A
efetivação da inscrição estará condicionada ao encaminhamento dos documentos
relacionados a seguir, entregues diretamente na secretaria do IBEF.
Leia-se:
1 DA INSCRIÇÃO
As inscrições no Curso de Especialização em Agroecologia serão facultadas aos portadores de
título de graduação nas áreas de Ciências Agrárias e áreas afins, sendo realizadas no período
de 16 a 24 de maio de 2011. As inscrições deverão ser efetuadas na Secretaria do Instituto de
Biodiversidade e Florestas - IBEF, da Universidade Federal do Oeste do Pará, Rua Vera Paz, s/n,
Salé, cidade de Santarém/PA, onde estarão disponíveis os formulários de inscrição. A
efetivação da inscrição estará condicionada ao encaminhamento dos documentos
relacionados a seguir, entregues diretamente na secretaria do IBEF.
Onde se lê:
2. DA SELEÇÃO
A Comissão Examinadora divulgará as inscrições homologadas, bem como o local da seleção
até o dia 25 de maio de 2011 (na secretaria do IBEF e/ou no site www.ufopa.edu.br). Os
candidatos serão selecionados de acordo com os seguintes critérios:
Leia-se:
2. DA SELEÇÃO
A Comissão Examinadora divulgará as inscrições homologadas, bem como o local da seleção
até o dia 26 de maio de 2011 (na secretaria do IBEF e/ou no site www.ufopa.edu.br). Os
candidatos serão selecionados de acordo com os seguintes critérios:
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