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PORTARIA Nº 04/2023 – CPGExR, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2023 

 
 O Colegiado Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural, Mestrado Profissional, 

Interdisciplinar, da Universidade Federal do Vale do São Francisco, no uso das atribuições legais estabelecidas 
pelo Edital 27/2022 – Processo Seletivo PPGExR, resolve: 
 

1. TORNAR PÚBLICO o link do formulário eletrônico para o repasse de informações dos(as) aprovados(as) 
para a matrícula da Turma 2023 do PPGExR/UNIVASF, sendo o link: 
https://forms.gle/M4SJSDQJEJ6PrMcQ8  . 

 
2. CONVOCAR os(as) aprovados(as) neste processo seletivo, para a PRÉ-MATRÍCULA com a apresentação da 

documentação listada no Edital 27/2022, que será realizada: 

 Presencialmente, na secretaria do PPGExR, em horário agendado, dentro do expediente 
comercial (8:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00).  O pedido de agendamento deverá ser realizado 
até o dia 09/02 às 12:00, pelo link: 

https://docs.google.com/document/d/1Gpkg7xT_Y1dQNVi4rPR3hVEUEv-SCB4bJzHIVNeb0aw/edit .  
 

3. RESSALTAR que todos(as) os(as) candidatos(as) aprovados(as) estejam cientes das regras e exigências 

determinadas no Edital 27/2022, especialmente ao item 4.3, quanto a prazos, documentos e 

procedimentos a serem adotados para a matrícula e outros assuntos acadêmicos. 
 

4. RESSALTAR que a não efetivação da pré-matrícula acarretará, automaticamente, na desistência da vaga 
por parte do(a) candidato(a) aprovado(a). 

 
5. RECOMENDAR que todos(as) os(as) candidatos(as) fiquem atentos(as) e acompanhem as publicações 

realizadas no site do programa durante todo o Processo Seletivo; uma vez que as informações contidas 
nas portarias podem ser retificadas. O email cadastrado, no ato da inscrição, também deve ser 
acompanhado continuamente. 

 

 

 

 

 

PROFA. DRA. MONICA APARECIDA TOMÉ PEREIRA 

Presidente da Comissão do Processo Seletivo Discente – Edital 27/2022 

Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural, Mestrado Profissional, interdisciplinar 

Universidade Federal do Vale do São Francisco - Univasf 
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