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PREÂMBULO

 

 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em História, no uso de suas atribuições 

legais, torna público e estabelece a retificação do Edital Nº 04/2016, nos itens a seguir 

descritos, mantendo inalterados os demais itens do edital.. 

 

Item 01 

Onde se lê: 

3.5.3 Cópia do Diploma de Graduação, ou declaração de provável formando no 

primeiro período letivo de 2016 ou análoga, para os candidatos ao Curso de Mestrado; 

e cópia do diploma de Mestrado, ou declaração de provável formando no primeiro 

período letivo de 2016 ou análoga, para os candidatos ao curso de Doutorado. 

Leia-se: 

3.5.3 Cópia do Diploma de Graduação, ou declaração de provável formando no 

primeiro período letivo de 2017 ou análoga, para os candidatos ao Curso de Mestrado; 

e cópia do diploma de Mestrado, ou declaração de provável formando no primeiro 

período letivo de 2017 ou análoga, para os candidatos ao curso de Doutorado. 

 

Item 02 

Onde se lê: 

3.11 No ato da inscrição, os candidatos com residência permanente no exterior 

deverão entregar os seguintes documentos, sendo que para inscrição por via postal as 

cópias dos itens 3.11.3, 3.11.5, 3.11.8 e 3.11.9 deverão ser autenticadas: 

Leia-se: 

3.11 No ato da inscrição, os candidatos com residência permanente no exterior 

deverão entregar os seguintes documentos, sendo que para inscrição por via postal as 

cópias dos itens 3.11.3, 3.11.5, 3.11.7 e 3.11.8 deverão ser autenticadas: 

 



Item 03 

Onde se lê: 

3.11.3 Cópia do Diploma de Graduação para os candidatos ao Curso de Mestrado ou 

declaração de provável formando ou análoga no Primeiro Período Letivo de 2016 e 

cópia do diploma de Mestrado para os candidatos ao Curso de Doutorado. 

Leia-se: 

3.11.3 Cópia do Diploma de Graduação para os candidatos ao Curso de Mestrado ou 

declaração de provável formando ou análoga no Primeiro Período Letivo de 2017 e 

cópia do diploma de Mestrado para os candidatos ao Curso de Doutorado. 

 

 

Brasília, DF,25 de janeiro de 2017 

 
 

 

Coordenador: Henrique Modanez de Sant‘Anna 

Programa: Programa de Pós-Graduação em História - UnB 

Unidade: IH/HIS/POSHIS 

Universidade de Brasília 


