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PREÂMBULO 

 

A Coordenadora  do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, no uso de suas atribuições legais, torna público 

e estabelece o Edital Nº 03/2021, de retificação do Edital Nº 01/2021, nos itens a seguir descritos, mantendo 

inalterados os demais itens do edital. 

 

 

Item 8.1 
 
Onde se lê: 

8.1 Requerimentos de reconsideração e de recursos (estes últimos somente por vício de forma) durante a seleção 

serão enviados para a Secretaria do Programa de Pós-Graduação através do endereço eletrônico 

http://ppgcom.fac.unb.br  

 

Leia-se: 

8.1 Requerimentos de reconsideração e de recursos (estes últimos somente por vício de forma) durante a seleção 

serão enviados para a Secretaria do Programa de Pós-Graduação através do email poscom@unb.br 

 

 

Item 8.4 
 
Onde se lê: 

8.4 Os requerimentos de reconsideração e de recursos dirigidos ao Colegiado de Pós-Graduação do Programa devem 

ser apresentados pela(o) candidata(o) ou por sua(seu) representante legal no endereço eletrônico 

http://ppgcom.fac.unb.br  

 

Leia-se: 

8.4 Os requerimentos de reconsideração e de recursos dirigidos ao Colegiado de Pós-Graduação do Programa devem 

ser apresentados pela(o) candidata(o) ou por sua(seu) representante legal através do email poscom@unb.br 

 
 

Item 8.5 
 

Onde se lê: 

8.5 Os recursos dirigidos à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade de Brasília  devem ser 

apresentados pela(o) candidata(o) ou por sua(seu) representante legal, através do endereço eletrônico 

http://ppgcom.fac.unb.br para ser remetido, via sistema SEI, para o Decanato de Pós-Graduação, unidade 

administrativa responsável pela Secretaria Executiva da CPP.  
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Leia-se: 

8.5 Os recursos dirigidos à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade de Brasília  devem ser 

apresentados pela(o) candidata(o) ou por sua(seu) representante legal, através do email poscom@unb.br para serem 

remetidos, via sistema SEI, para o Decanato de Pós-Graduação, unidade administrativa responsável pela Secretaria 

Executiva da CPP.  
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