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Errata nº 03/2022. O Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal 
de São Carlos, por meio de sua coordenação, vem a público retificar, em parte, o Edital de 
Mestrado e Doutorado do Processo Seletivo – 2023 
 
 
Errata 03 
 
Onde se lê 
 
XI.  Cronograma 
 
Os resultados do processo seletivo serão divulgados na página eletrônica do PPGE 
(www.ppge.ufscar.br) segundo o Cronograma abaixo: 
 
 
Divulgação do Edital 30/06/2022  

 Prazo para impugnação do Edital ou para a solicitação de 
esclarecimento em relação ao texto do edital, através do e-mail: 
selecaoppgeufscar@ufscar.br 
 
 
 

30/06 a 
08/07/2022  

 
Divulgação se houve impugnação ou solicitação de esclarecimentos 
sobre o Edital. 

13/07/2022  
 

Inscrição dos candidatos , conforme item III deste Edital 18/07/2022 a 
19/08/2022  

 Pedido de isenção das custas de inscrição 01/07 a 
11/07/2022  

 Divulgação dos deferimentos dos pedidos de isenção das custas de 
inscrição. 

15/07/2022  
 

Interposição de recurso ao indeferimento do pedido de isenção das custas 
de inscrição. 

15/07/2022 a 
22/07/2022  

 Divulgação final da relação de candidatos isentos das custas de inscrição. 27/07/2022 
 

Divulgação da relação das inscrições deferidas e indeferidas, e dos 
motivos do indeferimento. 

30/08/2022  
 

Divulgação dos membros da Comissão de Seleção. 30/08/2022  
 Prazo para interposição de recuso ao indeferimento das inscrições. 30/08/2022 a  

09/09/2022  
Interposição de recursos em relação a Comissão de Seleção 30/08/2022 a  

09/09/2022  
Divulgação do resultado dos recursos e das inscrições deferidas 14/09/2022  

 
Número de vagas por linha 14/09/23 

Divulgação do resultado dos recursos em relação aos membros das 14/09/2022  
 

1ª Fase - Eliminatória - Divulgação dos resultados preliminares dos 
Projetos de Pesquisa 

23/09/2022  
 

Prazo para interposição de recursos em relação aos resultados 
preliminares da avaliação dos Projetos de Pesquisa 

23/09/2022 a  
30/09/2022  

Divulgação do resultado dos recursos e dos resultados finais da avaliação 
dos Projetos de Pesquisa 

05/10/2022  
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Divulgação das datas e horários das bancas da Prova de Arguição dos 
projetos de pesquisa.  
 

13/10/2022  
 

2ª Fase - Eliminatória - Prova de Arguição dos Projetos de Pesquisa 17/10 a 
11/11/2022  

 Divulgação dos resultados preliminares da Prova de Arguição dos 
Projetos de Pesquisa 

22/11/2022  
 

Prazo para interposição de recursos em relação aos resultados 
preliminares da avaliação das Provas de Arguição dos Projetos de 
Pesquisa 

22/11 a 
30/11/2022  

 Divulgação do resultado dos recursos em relação aos resultados da Prova 
de Arguição dos Projetos de Pesquisa 

06/12/2022  
 

3ª Fase - Classificatória - Divulgação dos resultados da análise do 
Curriculum Vitae 

06/12/2022  
 

Divulgação dos resultados preliminares do processo seletivo 06/12/2022  
 Prazo para interposição de recursos em relação ao resultado da 4ª fase 

e ao resultado preliminar do processo seletivo. 
07/12 a 

14/12/2022  
 Divulgação do resultado dos recursos em relação aos resultados da 

análise do Currículo Vitae 
16/12/2022  

 
Divulgação final do resultado do processo seletivo (primeira chamada e 
lista de espera). 

20/12/2022  
 

Matrícula dos candidatos aprovados em primeira chamada – sistema on 
line. 

01 a 
10/03/2023  

 Divulgação de segunda chamada para matrícula  15/03/2023  
 Matriculas da segunda chamada 16 a 

18/03/2023  
 Confirmação de matrícula - Obrigatório 20/03/2023 

14:00h  
  

 
 
Leia-se 
 
XI.  Cronograma 
 
Os resultados do processo seletivo serão divulgados na página eletrônica do PPGE 
(www.ppge.ufscar.br) segundo o Cronograma abaixo: 
 
 
Divulgação do Edital 30/06/2022  

 Prazo para impugnação do Edital ou para a solicitação de 
esclarecimento em relação ao texto do edital, através do e-mail: 
selecaoppgeufscar@ufscar.br 
 
 
 

30/06 a 
08/07/2022  

 
Divulgação se houve impugnação ou solicitação de esclarecimentos 
sobre o Edital. 

13/07/2022  
 

Inscrição dos candidatos , conforme item III deste Edital 18/07/2022 a 
31/08/2022  

 Pedido de isenção das custas de inscrição 01/07 a 
11/07/2022  
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Divulgação dos deferimentos dos pedidos de isenção das custas de 
inscrição. 

15/07/2022  
 

Interposição de recurso ao indeferimento do pedido de isenção das custas 
de inscrição. 

15/07/2022 a 
22/07/2022  

 Divulgação final da relação de candidatos isentos das custas de inscrição. 27/07/2022 
 

Divulgação da relação das inscrições deferidas e indeferidas, e dos 
motivos do indeferimento. 

09/09/2022  
 

Divulgação dos membros da Comissão de Seleção. 30/08/2022  
 Prazo para interposição de recuso ao indeferimento das inscrições. 09/09/2022 a  

15/09/2022  
Interposição de recursos em relação a Comissão de Seleção 30/08/2022 a  

09/09/2022  
Divulgação do resultado dos recursos e das inscrições deferidas 20/09/2022  

 
Número de vagas por linha 14/09/23 

Divulgação do resultado dos recursos em relação aos membros das 

Bancas Examinadoras 

14/09/2022  
 

1ª Fase - Eliminatória - Divulgação dos resultados preliminares dos 
Projetos de Pesquisa 

23/09/2022  
 

Prazo para interposição de recursos em relação aos resultados 
preliminares da avaliação dos Projetos de Pesquisa 

23/09/2022 a  
30/09/2022  

Divulgação do resultado dos recursos e dos resultados finais da avaliação 
dos Projetos de Pesquisa 

05/10/2022  
 

Divulgação das datas e horários das bancas da Prova de Arguição dos 
projetos de pesquisa.  
 

13/10/2022  
 

2ª Fase - Eliminatória - Prova de Arguição dos Projetos de Pesquisa 17/10 a 
11/11/2022  

 Divulgação dos resultados preliminares da Prova de Arguição dos 
Projetos de Pesquisa 

22/11/2022  
 

Prazo para interposição de recursos em relação aos resultados 
preliminares da avaliação das Provas de Arguição dos Projetos de 
Pesquisa 

22/11 a 
30/11/2022  

 Divulgação do resultado dos recursos em relação aos resultados da Prova 
de Arguição dos Projetos de Pesquisa 

06/12/2022  
 

3ª Fase - Classificatória - Divulgação dos resultados da análise do 
Curriculum Vitae 

06/12/2022  
 

Divulgação dos resultados preliminares do processo seletivo 06/12/2022  
 Prazo para interposição de recursos em relação ao resultado da 4ª fase 

e ao resultado preliminar do processo seletivo. 
07/12 a 

14/12/2022  
 Divulgação do resultado dos recursos em relação aos resultados da 

análise do Currículo Vitae 
16/12/2022  

 
Divulgação final do resultado do processo seletivo (primeira chamada e 
lista de espera). 

20/12/2022  
 

Matrícula dos candidatos aprovados em primeira chamada – sistema on 
line. 

01 a 
10/03/2023  

 Divulgação de segunda chamada para matrícula  15/03/2023  
 Matriculas da segunda chamada 16 a 

18/03/2023  
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Confirmação de matrícula - Obrigatório 20/03/2023 
14:00h  

   
 
 

São Carlos, 18 de agosto de 2022 
 
 
 

 

 
Profa. Dra. Sandra Aparecida Riscal 


