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SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
TRANSPORTES PARA O CURSO DE MESTRADO PARA O PRIMEIRO PERÍODO LETIVO
DE 2019

PREÂMBULO
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Transportes – PPGT, no uso de suas
atribuições legais, torna público e estabelece o Edital nº 02/2018, de retificação do Edital nº
01/2018, nos itens a seguir descritos, mantendo inalterados os demais itens do edital.

Anexo D

Onde se lê:
[...] Estou ciente ainda de que terei que cursar todos os créditos exigidos no
Regulamento do Programa, em disciplinas obrigatórias e optativas, até o 3º semestre
letivo do curso, sob pena de desligamento do Programa e, caso seja bolsista, não
poderei realizar o trancamento de disciplinas obrigatórias, também sob pena de
desligamento do Programa.
Leia-se:
[...] Estou ciente ainda de que terei que cursar todos os créditos exigidos no
Regulamento do Programa, em disciplinas obrigatórias e optativas, até o 3º semestre
letivo do curso, sob pena de desligamento do Programa e, caso seja bolsista, não
poderei realizar o trancamento de disciplinas obrigatórias, sob pena de cancelamento da
bolsa.

Brasília, 21 de junho de 2018.

Prof. Alan Ricardo da Silva
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Transportes - PPGT
Departamento de Engenharia Civil e Ambiental - ENC
Faculdade de Tecnologia - FT
Universidade de Brasília – UnB
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ANEXO D
DECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS QUE PRETENDAM DEDICAR-SE AO MESTRADO EM
TEMPO INTEGRAL (DEDICAÇÃO EXCLUSIVA)

*Os candidatos aprovados que tenham optado pela dedicação exclusiva deverão cursar o
mestrado em tempo integral, sendo vedado nesse caso qualquer tipo de vínculo empregatício
ou atividade extracurricular, remunerado (a) ou não remunerado (a).
Eu, (nome completo do candidato) ________________________________________________
___________________________________________________________________________,
declaro não ter qualquer tipo de vínculo empregatício ou atividade extracurricular,
remunerado(a) ou não remunerado(a). Assim sendo, tenho total disponibilidade para cursar o
Mestrado em tempo integral neste Programa de Pós-Graduação. Estou ciente que, em caso
de aprovação neste processo seletivo, não será permitida, durante o primeiro ano do
curso, a troca de regime de dedicação integral para parcial, sob pena de desligamento
do Programa. Além disso, no ato da confirmação de ingresso no curso, não poderei
solicitar a troca de regime de dedicação, sob pena de desclassificação do processo
seletivo. Também estou ciente que este Programa de Pós-Graduação poderá promover, por
razões internas ou externas, mudanças na programação de atividades prevista para o
semestre letivo. Estou ciente ainda de que terei que cursar todos os créditos exigidos no
Regulamento do Programa, em disciplinas obrigatórias e optativas, até o 3º semestre
letivo do curso, sob pena de desligamento do Programa e, caso seja bolsista, não
poderei realizar o trancamento de disciplinas obrigatórias, sob pena de cancelamento da
bolsa.

__________________________
Local e Data

_____________________________
Assinatura do candidato
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