
 

 
 

A Pró-Reitora de Graduação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no uso de suas 

atribuições legais, considerando o disposto na Lei nº11. 180, de 23 de setembro de 2005 e suas 

alterações, na portaria do MEC nº 976, de 27 de julho de 2010, alterada pela portaria do MEC nº 

343, de 24 de abril de 2013, resolve alterar o Edital nº 04/ PROGRAD /2017 de seleção de bolsistas 

e não bolsistas de graduação para o grupo Pet Matemática e Meio Ambiente e seu cronograma que 

consta no Anexo I: 

 

 Os requisitos para candidatura passam a ser: 

 

3. REQUISITOS PARA CANDIDATURA 

3.1 Estar regularmente matriculado no Curso de Graduação em Matemática da UFRRJ do 2º 

(segundo) ao 6º (sexto) período real no campus Seropédica; 

3.2 Não ser bolsista de qualquer outro programa (para os candidatos a bolsista); 

3.3 Ter disponibilidade para dedicar vinte horas (20h) semanais às atividades do programa. 

 

 No item 6. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO onde se lê: 

 

c) Histórico Escolar atualizado e assinado pelo (a) Coordenador (a) do Curso ou autoridade 

equivalente; 

 

Leia-se: 

 

c) Histórico Escolar atualizado e assinado pelo (a) Coordenador (a) do Curso ou autoridade 

equivalente e uma cópia do cadastro do (a) aluno (a) obtida no Quiosque dos Alunos 

(http://academico.ufrrj.br/quiosque/aluno/quiosque.php) na aba Cadastro informando o 

período real que esteja cursando. 

 

 Alteração do cronograma – Anexo I: 

 

Eventos Datas e prazos 
Inscrição 26 de janeiro até 14 de fevereiro de 2017 

Análise de documentos 
15 de fevereiro de 2017 

Entrevista 16 de fevereiro de 2017 

Divulgação do Resultado 17 de fevereiro de 2017 

Assinatura do Termo de Compromisso 20 de fevereiro de 2017, às 10h:00min 

Início das atividades no grupo 01 de março de 2017 

 
Seropédica, 01 de fevereiro de 2017. 
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