RETIFICAÇÃO Nº 2 - EDITAL DG/FAED Nº 29/2021
O Diretor Geral do Centro de Ciências Humanas e da
Educação — FAED, da Universidade do Estado de
Santa Catarina — UDESC, no uso de suas atribuições
estatutárias e regimentais definidas no Decreto nº
4184 de 06/04/06 e Resoluções nº 044/07 e 57/20
— CONSUNI:

RESOLVE,
RETIFICAR o EDITAL DG/FAED N° 29/2021, nos itens abaixo relacionados, passando
a vigorar com a seguinte redação:

ONDE SE LÊ:
4. DAS INSCRIÇÕES:
4.1. Estarão abertas, de 23 de dezembro de 2021 a 01 de abril de 2022, as inscrições para o processo
seletivo do Curso de Mestrado e do Curso de Doutorado do Programa de Pós- Graduação em História,
com a seguinte distribuição de vagas:
4.16. Os e-mails enviados em data posterior a 01 de abril de 2022 serão automaticamente eliminados
do processo seletivo.
4.17 Após o término do período de inscrição, a Comissão de Seleção procederá à homologação das
inscrições e a relação das inscrições deferidas será publicada no sítio eletrônico do PPGH em 04 de
abril de 2022, após as 18h.
5. DO PROCESSO SELETIVO
5.1.3 A lista dos/as aprovados/as na 1ª fase será publicada em 22 de abril de 2022 pelo
sítio eletrônico, após as 18h, não sendo fornecidas informações por telefone.
5.2.6 A lista dos/as aprovados/as na 2ª fase será publicada em 12 de junho de 2022 pelo sítio
eletrônico, após as 18h, não sendo fornecidas informações por telefone.
CRONOGRAMA
Inscrições

Data 23 de dezembro de 2021 a
1 de abril de 2022

Divulgação das inscrições deferidas (após 18hs)

4 de abril de 2022

Divulgação do resultado da avaliação dos projetos (após 18hs)

22 de abril de 2022
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Direção Geral
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2 de maio de 2022

Prova escrita

25 de maio de 2022

Divulgação do resultado da prova escrita (após 18hs)

12 de junho de 2022

Divulgação do horário das entrevistas (após 18hs)

15 de junho de 2022

Entrevistas

20 a 24 de junho de 2022

Divulgação do resultado final (após 18hs)

24 de junho de 2022

LEIA-SE:
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 Estarão abertas, de 23 de dezembro de 2021 a 10 de abril de 2022, as inscrições para o processo
seletivo do Curso de Mestrado e do Curso de Doutorado do Programa de Pós- Graduação em História,
com a seguinte distribuição de vagas:
4.16. Os e-mails enviados em data posterior a 10 de abril de 2022 serão automaticamente eliminados
do processo seletivo.
4.17 Após o término do período de inscrição, a Comissão de Seleção procederá à homologação das
inscrições e a relação das inscrições deferidas será publicada no sítio eletrônico do PPGH em 11 de
abril de 2022, após as 18h.
5. DO PROCESSO SELETIVO
5.1.3 A lista dos/as aprovados/as na 1ª fase será publicada em 25 de abril de 2022 pelo
sítio eletrônico, após as 18h, não sendo fornecidas informações por telefone.
5.2.6 A lista dos/as aprovados/as na 2ª fase será publicada em 13 de junho de 2022 pelo sítio
eletrônico, após as 18h, não sendo fornecidas informações por telefone.
CRONOGRAMA
Inscrições

Data 23 de dezembro de
2021 a 10 de abril de 2022

Divulgação das inscrições deferidas (após 18hs)

11 de abril de 2022

Divulgação do resultado da avaliação dos projetos (após 18hs)

25 de abril de 2022

Prazo para pessoas com necessidades especiais comunicarem à
Secretaria do PPGH as condições necessárias para a realização da
prova escrita

2 de maio de 2022

Prova escrita

25 de maio de 2022

Divulgação do resultado da prova escrita (após 18hs)

13 de junho de 2022

Divulgação do horário das entrevistas (após 18hs)

15 de junho de 2022
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Prazo para pessoas com necessidades especiais comunicarem à
Secretaria do PPGH as condições necessárias para a realização
da prova escrita
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20 a 24 de junho de 2022

Divulgação do resultado final (após 18hs)

24 de junho de 2022

Florianópolis, 01 de abril de 2022.
[assinatura digital]
Celso João Carminati
Diretor Geral
Centro de Ciências Humanas e da Educação – FAED
Universidade do Estado de santa Catarina - UDESC
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