
Página 1 de 2 
 

 

ADITAMENTO AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DE CANDIDATOS AO CURSO DE 

DOUTORADO PROFISSIONAL EM BIOTECNOLOGIA DA SAÚDE – 2022.2 (VAGAS 

REMANESCENTES) 

 

ADITAMENTO No 02  

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Biotecnologia, em aditamento ao Edital 

supramencionado, torna público que o período de inscrições do Processo Seletivo para o 

Doutorado Profissional em Biotecnologia da Saúde, turma 2022, fica modificado, conforme 

segue:  

 4. DA INSCRIÇÃO 

 4.1. Local e período 

As inscrições serão realizadas a partir da data de publicação desde Edital no período de 

10/05/2022 a 31/07/2022, na página oficial da Universidade Potiguar - Programa de Doutorado 

em Biotecnologia - Curso de Doutorado Profissional em Biotecnologia da Saúde: 

https://www.unp.br/inscreva/10749 

  

6. DA SELEÇÃO 

6.1 Período 

O processo de seleção ocorrerá no período de 1º a 12 de agosto de 2022. A seleção será 

realizada no campus Natal/RN (na Unidade Roberto Freire, Av. Engenheiro Roberto Freire, 2184, 

Capim Macio, CEP 59.082-902, Natal, RN). 

6.3 Datas e horários 

A verificação da comprovação de proficiência em língua inglesa, análise de currículo e análise 

do Projeto de Pesquisa serão realizadas internamente pela Comissão de Seleção, nos dias 01 e 

02 de agosto de 2022; 

A realização das entrevistas, as quais serão individuais e conduzidas por docentes do programa 

designados pela Comissão de Seleção, ocorrerão no dia 05 de agosto de 2022, entre às 8 e 18 

horas 

 

7. DOS RESULTADOS 

7.1. O resultado da Primeira Etapa será divulgado pela Coordenação do Curso de Doutorado em 

Administração, de forma eletrônica, no sítio do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia 

da Universidade Potiguar – PPGB-UnP no dia 03 de agosto de 2022, a partir das 14 horas. 

7.2. O Resultado Final será publicado na página oficial da Universidade Potiguar-UnP, no sítio 

do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da Universidade Potiguar – PPGB-UnP, no 

dia 08 de agosto de 2022, a partir das 14 horas. 

7.3. O candidato deverá consultar e acompanhar os resultados por meio do sítio eletrônico 

indicado nos itens 7.1 e 7.2. Em nenhuma hipótese, os resultados serão informados por telefone. 

7.4. O candidato que desejar interpor recurso, poderá fazê-lo no dia 10 de agosto de 2022, no 

horário das 7h às 12h, via e-mail para biotecnologia@unp.br, com identificação do candidato (a) 

assim como telefones de contatos dos mesmos. 

7.5. Os recursos serão deferidos ou indeferidos, segundo análise da comissão avaliadora, e o 

resultado enviado para o e-mail do candidato que solicitou o recurso, no dia 12 de agosto de 

2022, a partir das 10h00. 

 

8. DA MATRÍCULA 

8.1. Os candidatos selecionados deverão efetuar sua matrícula no período de 15 a 19/08/2022, 

de segunda à sexta-feira, das 9 às 21 horas, na Central de Atendimento ao Candidato (CAC) da 

unidade Roberto Freire, na Av. Eng. Roberto Freire, 2184, Capim Macio, Natal/RN. 

 

9. DO INÍCIO E FUNCIONAMENTO DO CURSO 
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9.1. Os alunos aprovados no processo seletivo e devidamente matriculados iniciarão suas aulas 

na semana do dia 22 de agosto de 2022. As aulas acontecem nas quintas-feiras, sextas-feiras e 

sábados, no turno matutino e vespertino, respectivamente, e as atividades de pesquisa e 

orientações poderão ocorrer durante toda a semana, conforme horário pré-agendado na 

secretaria do programa, ou de acordo com o cronograma disponibilizado pelo respectivo docente 

orientador. 

  

  
Natal/RN, 20 de junho de 2022.   

 

 

 


