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RETIFICAÇÃO EDITAL 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DISCENTE NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA E SAÚDE - ANO
LETIVO DE 2021

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Psicologia e Saúde, no uso de suas atribuições legais, torna pública
a re�ficação do cronograma do Edital PPG-PSICO nº 1/2021 de 02 de julho de 2021.

 
 

Período Etapa
02 julho Publicação do edital de seleção
12 a 27 de julho Período de inscrições
28 de julho Análise das inscrições
29 de julho Divulgação das inscrições homologadas
30 de julho à 02 de agosto Período de interposição de recursos

04 de agosto Divulgação do resultado dos recursos e da lista final de homologação das inscrições
Divulgação das salas virtuais para realização da prova

11 de agosto Prova obje�va de metodologia

18 de agosto Divulgação dos resultados da prova obje�va de metodologia - Primeira etapa
Divulgação do gabarito da prova obje�va no site ins�tucional

19 e 20 de agosto Período de interposição de recursos
25 de agosto Divulgação do resultado dos recursos referentes à primeira etapa do processo sele�vo
26 de agosto a 03 de
setembro Análise das Propostas de Projeto de Pesquisa dos(as) candidatos(as) aprovados(as) na primeira etapa

26 de agosto a 03 de
setembro Análise de Currículos dos(as) candidatos(as) aprovados(as) na primeira etapa

03 de setembro Divulgação de horários e links para a realização das entrevistas
06 de setembro Divulgação do resultado da análise de projeto e currículo – Segunda etapa
08 a 17 de setembro Entrevistas
20 de setembro Divulgação do resultado das entrevistas – Terceira etapa
22 de setembro Divulgação da lista de candidatos(as) aprovados(as) no processo sele�vo (em ordem alfabé�ca)
23 e 24 de setembro Período de interposição de recursos

28 de setembro Divulgação do resultado dos recursos e da lista final de candidatos(as) aprovados(as) no processo sele�vo
(em ordem alfabé�ca)

 
 

Porto Alegre, 29 de julho de 2021.

 

 

Profa. Dra. Sheila Gonçalves Câmara

Coordenadora do PPG Psicologia e Saúde

 

 

Profa. Dra. Dinara Jaqueline Moura

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação

Documento assinado eletronicamente por Sheila Gonçalves Câmara, PROFESSOR 3 GRAU, em 30/07/2021, às 10:58, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por Dinara Jaqueline Moura, Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, em 02/08/2021, às
10:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1229262 e o código CRC 42DC6BE7.
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