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ERRATA 1 SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO DOUTORADO DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO (PPGEDU) 
  

 
EDITAL 02/2019 

 

 
O Programa de Pós-Graduação em Educação da PUCRS, no uso de suas 

atribuições, publica ERRATA n.1 junto ao Edital Seleção de Candidatos ao 
Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEDU), de nº. 
02/2019, para nele fazer constar que: 

 

 
ONDE SE LÊ:  

 
1. Torna-se público que, de 23 de setembro a 4 de outubro de 2019, 

estarão abertas as inscrições para a seleção de candidatos ao Curso de 

Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação, com ingresso 
no primeiro semestre de 2020. 

 
          DA INSCRIÇÃO 

 
3. As inscrições devem ser feitas através do link: 

http://webapp3.pucrs.br/sipos/inscricao.html 

Após o preenchimento da ficha online, o candidato deverá efetuar o 
pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 100,00.  

 
 
Os candidatos ao curso de Doutorado deverão enviar, em formato PDF 

(Adobe Reader), todos os documentos indicados no item C (Arquivos 1 
e 2) até 4 de outubro de 2019. Os documentos devem ser enviados 

para o e-mail: editalppgedu@pucrs.br. O recebimento dos documentos 
pela secretaria será confirmado por e-mail ao candidato até o dia 07 
de outubro de 2019. 

 
 

 
LEIA-SE: 

 

1. Torna-se público que, de 23 de setembro a 7 de outubro de 2019, 
estarão abertas as inscrições para a seleção de candidatos ao Curso de 

Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação, com ingresso 
no primeiro semestre de 2020. 
 

DA INSCRIÇÃO 
 

3. As inscrições devem ser feitas através do link: 
http://webapp3.pucrs.br/sipos/inscricao.html 
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Após o preenchimento da ficha online, o candidato deverá efetuar o 
pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 100,00.  

 
 

Os candidatos ao curso de Doutorado deverão enviar, em formato 
PDF (Adobe Reader), todos os documentos indicados no item C 
(Arquivos 1 e 2) até 07 de outubro de 2019. Os documentos devem 

ser enviados para o e-mail: editalppgedu@pucrs.br. O recebimento dos 
documentos pela secretaria será confirmado por e-mail ao candidato 

até o dia 09 de outubro de 2019. 
 

 

 
 

Porto Alegre, 01 de outubro de 2019. 
 
 

 

                                                 
 

Profa. Dra. Edla Eggert 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação 
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