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VICE-DIRETORIA ACADÊMICA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO – NUPPE 

ADITIVO DO EDITAL Nº 04/2019 DE PROCESSO SELETIVO DA PÓS-GRADUAÇÃO EM 

GESTÃO DE CONFLITOS, NUMA PERSPECTIVA DA ES.PE.RE                                        

(ESCOLA DE PERDÃO E RECONCILIAÇÃO) 

 

A Católica do Tocantins, através do Núcleo de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, 

torna público para conhecimento, as alterações no edital nº 04/2019 referentes ao 

Processo Seletivo da Pós-graduação em Gestão de Conflitos, numa Perspectiva da 

Es.Pe.Re. (Escola de Perdão e Reconciliação).   

 

Item 5.1 a 

Onde se lê:  A inscrição deverá ser realizada previamente no site da Católica do 

Tocantins www.catolica-to.edu.br de 03/04/2019 à 02/05/2019.  

Leia-se:  A inscrição deverá ser realizada previamente no site da Católica do 

Tocantins www.catolica-to.edu.br de 03/04/2019 à 04/06/2019.  

 

Item 7.1  

Onde se lê:  Os documentos recebidos no ato de inscrição serão analisados pela 

Secretaria Acadêmica para homologação da inscrição, mediante cumprimentos dos 

requisitos deste edital, cuja homologação será divulgada no dia 03 de maio de 2019.  

Leia-se:  Os documentos recebidos no ato de inscrição serão analisados pela 

Secretaria Acadêmica para homologação da inscrição, mediante cumprimentos dos 

requisitos deste edital, cuja homologação será divulgada no dia 05 de junho de 2019.  

 

Item 8.2 a  

Onde se lê:  Os candidatos que tiverem sua inscrição homologada, deverão efetivar 

suas matrículas no período de 06 a 10 de maio de 2019. 

Leia-se:  Os candidatos que tiverem sua inscrição homologada, deverão efetivar 

suas matrículas no período de 06 a 07 de junho de 2019.  

 

Item 13.3  

Onde se lê:  Após o dia 20/06/2019 os documentos apresentados pelos candidatos 

não selecionados, ou de candidatos que não comparecerem para confirmação da 

matrícula, ficarão à sua disposição pelo período improrrogável de 30 (trinta) dias.  
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Leia-se:  Após o dia 20/07/2019 os documentos apresentados pelos candidatos 

não selecionados, ou de candidatos que não comparecerem para confirmação da 

matrícula, ficarão à sua disposição pelo período improrrogável de 30 (trinta) dias.  

 

Item 13.4  

Onde se lê:  As aulas estão previstas para iniciarem em 16/05/2019.  

Leia-se:  As aulas estão previstas para iniciarem em 14/06/2019. 

 

 

Palmas – TO, 06 de maio de 2019  
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Prof.ª Dra. Eliene Gomes dos Santos  

Coordenadora do NUPPE 


