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CREDENCIAMENTO DE DOCENTES PERMANENTES AO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO 

EM DINÂMICAS TERRITORIAIS E SOCIEDADE NA AMAZÔNIA (PDTSA/Unifesspa) 

 

A Comissão de Credenciamento e Descredenciamento do Programa de Pós-Graduação em 

Dinâmicas Territoriais e Sociedade na Amazônia (PDTSA) da Universidade Federal do Sul e 

Sudeste do Pará (Unifesspa), nomeada pela Portaria 02/2019 PDTSA, e consoante à disposição 

do Regimento Interno, especialmente no artigo 42, e em conformidade com o que 

estabelecem as Resoluções 01/2015 e 01/2019 - PDTSA, torna pública a retificação deste 

Edital com a nova redação abaixo, em razão da suspensão de atividades administrativas das  

universidades do país, em função da pandemia do Covid-19: 

 

Letra a) do Item 1: 

Onde se lê: 

a) Ser portador (a) de título de Doutor (a); 

Leia-se: 

a) Ser portador (a) de título de Doutor (a) ou apresentar declaração do Programa de Pós-

Graduação onde cursa doutorado, atestando que todos os requisitos para obtenção do título 

foram cumpridos e aguarda a emissão de diploma, suspenso em função da pandemia do 

Covid-19. Candidato (a) que apresentar declaração no ato da inscrição, deverá 

obrigatoriamente apresentar seu diploma de doutorado até o dia da homologação do 

resultado deste credenciamento; 

 

 

Letra b) do Item 3: 

Onde se lê: 

b) Cópia autenticada de título de Doutor; 

Leia-se: 

b) Cópia autenticada de título de Doutor ou declaração do Programa de Pós-Graduação onde 

cursa doutorado, atestando que todos os requisitos para obtenção do título foram cumpridos 

e aguarda a emissão de diploma, suspenso em função da pandemia do Covid-19. 

 

 

Marabá, 07 de maio de 2020. 

 

Comissão de Credenciamento e Descredenciamento do PDTSA 

Portaria 02/2019 - PDTSA 
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