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Estabelece normas e procedimentos de 
seleção para o ingresso no Programa 
de Pós-Graduação em Educação em 
Ciências e Matemática, na condição de 
mestrando regular.  

  
  

Onde se lê: 
 
Anexo C: Cronograma do processo de seleção 
  

Procedimentos Data 

Período de inscrição 09/11/2020 a 09/12/2020 

Homologação das inscrições 16/12/2020 

Período de pedido de recurso 17 e 18/12/2020 

Homologação das inscrições, após análise de recursos 21/12/2020 

Avaliação do anteprojeto 11/01/2021 a 28/01/2021 

Resultado da avaliação do anteprojeto 29/01/2021 

Período de pedido de recurso da avaliação do 
anteprojeto 

01 e 03/02/2021 

Resultado de pedido de recurso, da avaliação do 
anteprojeto, após análise de recursos 

05/02/2021 

Divulgação do cronograma de entrevista 08/02/2021 

Entrevista 10/02/2021 a 12/02/2021 
e 18/02 e 19/02 

Resultado da avaliação da entrevista 22/02/2021 

Período de pedido de recurso da avaliação da 
entrevista 

23/02/2021 e 24/02/2021 

Resultado de pedido de recurso da avaliação da 
entrevista, após análise de recursos 

25/02/2021 



Análise de currículo 26/02/2021 a 01/03/2021 

Resultado da avaliação do currículo 02/03/2021 

Período de pedido de recurso da avaliação do currículo 03/03/2021 a 04/03/2021 

Resultado de pedido de recurso da avaliação do 
currículo, após análise de recursos 

05/03/2021 

Divulgação do Resultado Final 08/03/2020 

  
  
Leia-se: 
  
  

Procedimentos Data 

Período de inscrição 09/11/2020 a 09/12/2020 

Homologação das inscrições 16/12/2020 

Período de pedido de recurso 17 e 18/12/2020 

Homologação das inscrições, após análise de recursos 21/12/2020 

Avaliação do anteprojeto 11/01/2021 a 13/01/2021 

Resultado da avaliação do anteprojeto 14/01/2021 

Período de pedido de recurso da avaliação do 
anteprojeto 

17 e 18/01/2021 

Resultado de pedido de recurso, da avaliação do 
anteprojeto, após análise de recursos 

19/01/2021 

Divulgação do cronograma de entrevista 20/01/2021 

Entrevista 25/01/2021 a 29/01/2021 

Resultado da avaliação da entrevista 01/02/2021 

Período de pedido de recurso da avaliação da 
entrevista 

02/02/2021 e 03/02/2021 

Resultado de pedido de recurso da avaliação da 
entrevista, após análise de recursos 

04/02/2021 

Análise de currículo 05/02/2021 

Resultado da avaliação do currículo 08/02/2021 

Período de pedido de recurso da avaliação do currículo 09/02/2021 e 10/02/2021 



Resultado de pedido de recurso da avaliação do 
currículo, após análise de recursos 

11/02/2021 

Divulgação do Resultado Final 12/02/2020 

 


