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PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ESTUDOS DE FRONTEIRA -PPGEF – TURMA 2021 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Fronteira (PPGEF), da 

Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) torna pública a presente retificação do Edital de 

Seleção para o Programa de Pós-Graduação (Mestrado Profissional) em Estudos de Fronteira 

para ingresso em 2021, que passa a ter as redações a seguir especificadas, permanecendo 

inalterados os demais itens e subitens. 

 

Onde se lê: 

2.3 A candidata deverá preencher o Formulário de Inscrição online e anexar em formato PDF o 

Pré-Projeto de Pesquisa, o Ensaio Bibliográfico, a Carta de Motivação e as Cartas de 

Recomendação (estas últimas conforme o Anexo A). 

2.3.1 Ao preencher o formulário de inscrição, a candidata indicará obrigatoriamente a linha de 

pesquisa para a qual concorrerá e a orientadora. 

 

Leia-se: 

2.3 A candidata deverá preencher o Formulário de Inscrição online e anexar em formato PDF o 

Pré-Projeto de Pesquisa, o Ensaio Bibliográfico e a Carta de Motivação.  

2.3.1 Ao preencher o formulário de inscrição, a candidata indicará obrigatoriamente a linha de 

pesquisa para a qual concorrerá e a orientadora. 

2.3.2 As Cartas de Recomendação (Anexo A) deverão ser encaminhadas para o e-mail 

ppgefc2021@gmail.com com o assunto identificado como “CARTA DE RECOMENDAÇÃO 

DA CANDIDATA...”. 

2.3.3 Não serão aceitas Cartas de Recomendação encaminhadas pela própria candidata. 

 

 

Onde se lê: 

2.5 A candidata deverá apresentar duas Cartas de Recomendação, sendo uma obrigatoriamente 

da Chefe imediata ou professora do seu ciclo de formação. 

 

Leia-se: 

2.5 As duas Cartas de Recomendação, sendo uma obrigatoriamente da Chefe imediata ou 

professora do seu ciclo de formação, deverão ser encaminhadas pela profissional recomendante, 

preferencialmente por meio de e-mail institucional. 

 

Macapá-Ap, 08 de novembro de 2021. 
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