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 Farmacologia da Dependência Química; Abordagem 

Multidisciplinar da Dependência Química; Psicofarmacologia. 
 

CRONOGRAMA 
 

DIA HORÁRIO ATIVIDADES Local 

24/04/19 8:00 

Identificação e verificação da 
documentação de todos os 
candidatos homologados1. 
 
Entrega do curriculum vitae 
documentado para o exame de 
títulos. 
 
Definição dos grupos para realização 
da prova didática, por ordem de 
inscrição. 

Pavilhão 4 
Sala 4115 

24/04/19 8:30 
Sorteio do ponto da prova didática 
dos candidatos do Grupo 1. 

Pavilhão 4 
Sala 4115 

24/04/19 14:00 
Sorteio do ponto da prova didática 
dos candidatos do Grupo 2. 

Pavilhão 4 
Sala 4104 

25/04/19 8:00 

Apresentação de todos os 
candidatos do Grupo 1 e entrega do 
material que será utilizado na prova 
didática2.  

Pavilhão 4 
Sala 4115 

25/04/19 8:30 
Sorteio do ponto da prova didática 
dos candidatos do Grupo 3. 

Pavilhão 4 
Sala 4115 



 
Início da prova didática do Grupo 1. 

25/04/19 13:30 

Apresentação de todos os 
candidatos do Grupo 2 e entrega do 
material que será utilizado na prova 
didática2. 

Pavilhão 4 
Sala 4115 

25/04/19 14:00 
Início da prova didática do Grupo 2. Pavilhão 4 

Sala 4115 

26/04/19 8:00 

Apresentação de todos os 
candidatos do Grupo 3 e entrega do 
material que será utilizado na prova 
didática2.  

Pavilhão 4 
Sala 4115 

26/04/19 8:30 
Início da prova didática do Grupo 3. Pavilhão 4 

Sala 4115 

26/04/19  
Divulgação do resultado preliminar da 
prova didática3. 

 

29/04/19  

Exame de títulos. 
 
Divulgação do resultado preliminar do 
exame de títulos. 
 
Período para interposição de 
recursos do resultado da prova 
didática. 

 

      
30/04/19 

 

Período para interposição de 
recursos do resultado do exame de 
títulos. 
 
Julgamento dos recursos e 
divulgação do resultado final da prova 
didática. 

 

02/05/19  
Julgamento dos recursos e 
divulgação do resultado final do 
exame de títulos. 

 

  
Divulgação dos resultados finais após 
homologação pelo Conselho do 
Instituto de Ciências Biológicas4. 

 

 
 
 



OBSERVAÇÕES:  
 
*Todas as atividades serão desenvolvidas no Campus Carreiros da Universidade 
Federal do Rio Grande (Av. Itália Km 8, s/nº, Rio Grande - RS).  
 
1  Trazer documento válido e original de identificação com foto.  
 
2 Todos os candidatos deverão entregar o material que será utilizado na prova 
didática. Para a realização da prova didática será disponibilizado ao candidato os 
seguintes recursos: projetor multimídia, computador, quadro negro e giz. Itens 
adicionais a serem utilizados são de responsabilidade do candidato. 
 
3 Todos os resultados serão divulgados no mural da Secretaria do Instituto de 
Ciências Biológicas (ICB) do Campus Carreiros da Universidade Federal do Rio 
Grande e posteriormente no site da PROGEP: http://www.progep.furg.br. 
 
4 Os resultados finais serão divulgados após homologação em reunião do 
Conselho do Instituto de Ciências Biológicas. 
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