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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

ADITIVO AO EDITAL PROCESSO SELETIVO TURMA 2019 – MESTRADO 

ACADÊMICO 

 

Pelo presente instrumento, a coordenação de Curso do PPGSSDR-UFF, amparada em 

decisão de colegiado do Programa, realiza as seguintes alterações relativas à ampliação do período 

de inscrição para o Processo Seletivo para turma de 2019:  

Da onde lê-se:  

A Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense (UFF) torna público aos 

interessados que, no prazo de 30 de agosto a 31 de outubro de 2018, estarão abertas as inscrições 

para a seleção dos candidatos ao Mestrado Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Serviço 

Social e Desenvolvimento Regional, para turma com início em 2019/1º semestre. 

Passa-se a constar:  

A Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense (UFF) torna público aos 

interessados que, no prazo de 30 de agosto a 04 de novembro de 2018, estarão abertas as 

inscrições para a seleção dos candidatos ao Mestrado Acadêmico do Programa de Pós-Graduação 

em Serviço Social e Desenvolvimento Regional, para turma com início em 2019/1º semestre. 

 

Da onde lê-se:  

 

III – INSCRIÇÕES:  

3.1. Período e local das inscrições:  

a) As inscrições serão realizadas apenas na modalidade on line no período de 30 de agosto de 2018 

a 31 de outubro de 2018 até às 23h59m (de acordo com o horário de Brasília) pelo endereço 

ppgssdrinscricoes@vm.uff.br. Não serão aceitas inscrições que ultrapassem o prazo e o horário 

estipulados em Edital. Recomendamos que a inscrição não seja realizada em cima do horário de 

encerramento, pois não aceitaremos nenhuma solicitação recebida após às 23h59m 

 

Passa-se a constar:  

 

III – INSCRIÇÕES:  

3.1. Período e local das inscrições:  

a) As inscrições serão realizadas apenas na modalidade on line no período de 30 de agosto de 2018 

a 04 de novembro de 2018 até às 23h59m (de acordo com o horário de Brasília) pelo endereço 
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ppgssdrinscricoes@vm.uff.br. Não serão aceitas inscrições que ultrapassem o prazo e o horário 

estipulados em Edital. Recomendamos que a inscrição não seja realizada em cima do horário de 

encerramento, pois não aceitaremos nenhuma solicitação recebida após às 23h59m.  

 

Mantém-se as demais disposições do Edital do Processo Seletivo Turma 2019 – Mestrado 

Acadêmico. 

 

Niterói, 29 de outubro de 2018 

 

 

 

 

Profa Dra Tatiana Dahmer Pereira  

Coordenadora PPGSSDR-UFF 
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