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O Pró-Reitor de Graduação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no uso de 
suas atribuições legais, considerando a Lei nº11.180, de 23 de setembro de 2005; o 
Manual de Orientações Básicas (2006), a Portaria do Ministério da Educação nº976, de 
27 de julho de 2010 e a Resolução do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
nº42, de 4 de novembro de 2013; resolve retificar o Edital nº20/PROGRAD/2020. 
 
Onde se lê: 
8. PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO 
8.1 Os documentos listados no subitem 8.2 deverão ser enviados digitalizados,  em Portable 

Document Format (PDF), para o e-mail progeductut@outlook.com 

8.1.1 Cada documento deverá ser enviado em arquivo menor que 20 MB, com 
informações no corpo do e-mail (nome completo do candidato, número do edital, 
matrícula SIAPE), assunto: inscrição, na data indicada no cronograma (Anexo I). 
8.1.2 Se necessário, devido ao tamanho dos arquivos anexados, deverá ser enviado mais 
de um e-mail enumerando-os no campo "assunto" (inscrição parte 1, inscrição parte 2 
etc). 
8.2 Documentos 

8.2.1 Ficha de inscrição (Anexo II); 
8.2.2 Currículo Lattes com comprovantes (referentes aos três anos anteriores à data de 
inscrição e com apenas a primeira página de cada documento); 
8.2.3 Cópia de documento oficial de identidade; 
8.2.4 Cópia do CPF; 
8.2.5 Planejamento 2021.  Deverá ser elaborado conforme o modelo (Anexo III), 
considerando a legislação do Programa disponível em: http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-
de-graduacao/programas/programa-de-educacao-tutorial-pet/ e o resumo do projeto do 
grupo (Anexo IV). 
8.2.6 Cópia (frente e verso) dos Diplomas dos Cursos de Graduação, de Mestrado e de 
Doutorado. 
 
Leia-se: 
8. PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO 
8.1 Os documentos listados no subitem 8.2 deverão ser enviados digitalizados,  em Portable 

Document Format (PDF), para o e-mail progeductut@outlook.com 

8.1.1 Cada documento deverá ser enviado em arquivo menor que 20 MB, com 
informações no corpo do e-mail (nome completo do candidato, número do edital, 
matrícula SIAPE), assunto: inscrição, na data indicada no cronograma (Anexo I). 
8.1.2 Se necessário, devido ao tamanho dos arquivos anexados, deverá ser enviado mais 
de um e-mail enumerando-os no campo "assunto" (inscrição parte 1, inscrição parte 2 
etc). 
8.2 Documentos 

8.2.1 Ficha de inscrição (Anexo II); 
8.2.2 Currículo Lattes com comprovantes (referentes aos três anos anteriores à data de 
inscrição e com apenas a primeira página de cada documento); 
8.2.3 Cópia de documento oficial de identidade; 
8.2.4 Cópia do CPF; 

http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-graduacao/programas/programa-de-educacao-tutorial-pet/
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8.2.5 Planejamento 2021.  Deverá ser elaborado conforme o modelo (Anexo III), 
considerando a legislação do Programa disponível em: http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-
de-graduacao/programas/programa-de-educacao-tutorial-pet/ e o resumo do projeto do 
grupo (Anexo IV). 
8.2.6 Cópia do Diploma de Doutorado. 

 

Seropédica, 2 de setembro de 2020. 
 

Joecildo Francisco Rocha 
Pró-Reitor de Graduação 
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