
ANEXO VI 

Cronograma do Processo Seletivo 

 

Atividade Datas 

Divulgação do Edital 16 de agosto de 2022 

Prazo para impugnação do Edital ou para a 

possibilidade de solicitação de esclarecimento em 

relação ao texto do edital, por meio do e-mail: 

ppgadrprocessoseletivo@ufscar.br  

16 a 25 de agosto de 2022 

 

Divulgação do resultado de impugnação e solicitação 

de esclarecimento sobre o Edital 

26 de agosto de 2022 

Inscrições dos candidatos 26 de agosto à 29 de setembro 

de 2022 

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas  30 de setembro de 2022 

Prazo para interposição de recurso em relação às 

inscrições indeferidas 

01 a 10 de outubro de 2022 

Prazo para impugnação de membros da Comissão 

Preliminar de Seleção  

01 a 10 de outubro de 2022 

Divulgação da lista definitiva de inscrições deferidas 14 de outubro de 2022 

Divulgação da composição final da Comissão de 

Seleção 

14 de outubro de 2022 

 FASE 1 (ELIMINATÓRIA) - Projeto de Pesquisa 

Divulgação da Lista de Aprovados na Fase 1  31 de outubro 2022 

Prazo para recurso da Fase 1 01 a 10 de novembro de 2022 

Divulgação do Resultado de Recursos e da  

Lista Definitiva da 1ª Fase. 

14 de novembro de 2022 

FASE 2 (CLASSIFICATÓRIA)- Arguição do Projeto de Pesquisa 

Divulgação do cronograma de agendamento das 

arguições (o dia e horário agendado para a 

entrevista NÃO será alterado). As referências de 

horários seguirão o horário oficial de Brasília, DF, 

Brasil. 

14 de novembro de 2022 

Entrevistas pelo Google Meet (link a ser informado 

em momento oportuno) 

16 a 18 de novembro de 2022 



Divulgação do resultado da Fase 2 21 de novembro de 2022 

Prazo para interposição de recurso da Fase 2 22 de novembro a 01 de dezembro de 

2022 

Divulgação do Resultado de Recursos e do Resultado 

Definitivo da Fase 2 

02 de dezembro de 2022 

 FASE 3 (CLASSIFICATÓRIA) - Avaliação de Currículo Lattes   

Divulgação do resultado da Fase 3 e do Resultado 

Final do Processo Seletivo 

05 de dezembro de 2022 

Prazo para recurso da Fase 3 e do Resultado Final do 

Processo Seletivo 

06 a 15 de dezembro de 2022 

Divulgação dos resultados dos Recursos da Fase 3 e 

dos Recursos do Resultado Final do Processo 

seletivo. 

 16 de dezembro de 2022 

Divulgação do Resultado Definitivo do Processo 

Seletivo (primeira chamada e lista de espera) 

16 de dezembro de 2022 

Período de Matrícula para os aprovados em primeira 

chamada. A matrícula será realizada pessoalmente 

na secretaria de Pós-Graduação do CCA/UFSCar, 

campus de Araras, SP. 

02 e 03 de março de 2023 

Divulgação de chamada para vagas remanescentes 06 de março de 2023 

Período de Matrícula para os aprovados em segunda 

chamada. A matrícula será realizada pessoalmente 

na secretaria de Pós-Graduação do CCA/UFSCar, 

campus de Araras, SP. 

9 e 10 de março de 2023 

Início do Semestre Calendário acadêmico do PPGADR 

disponível em 

http://www.ppgadr.ufscar.br 

 


