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IX. CRONOGRAMA
Etapa
1

Datas

Observações

Lançamento do Edital

10/06/2022

www.ppgep.ufsc.br

2

Inscrição e entrega da documentação

10/06/2022
a
14/07/2022

Documento de inscrição
enviados para o e-mail
ppgep@contato.ufsc.br

3

Divulgação das inscrições homologadas

18/07/2022

www.ppgep.ufsc.br

4

Período de Recurso para a fase de inscrição

18/07/2022
a
21/07/2022

Documento endereçado a
Comissão, enviado ao email
ppgep@contato.ufsc.br

5

Divulgação das inscrições homologadas após
Recurso

25/07/2022

www.ppgep.ufsc.br

6

Divulgação do resultado provisório com notas e
orientadores

29/08/2022

www.ppgep.ufsc.br

7

Período de Recurso para o resultado provisório

29/08/2022
a
01/09/2022

Documento endereçado a
Comissão, enviado ao email
ppgep@contato.ufsc.br

8

Divulgação do resultado final com notas e
orientadores após Recurso

05/09/2022

www.ppgep.ufsc.br

Confirmação de ingresso por e-mail

05/09/2022
a
07/09/2022

O aluno aceito receberá
um e-mail e deverá
respondê-lo confirmando
seu interesse na vaga.

Envio da documentação pelos bolsistas classificados,
conforme a ordem de classificação feita pela
Comissão de Bolsa e número de Bolsas disponíveis.
O aluno deve aguardar contato da Secretaria para o
envio da documentação necessária.

a) O bolsista chamado a
assumir uma bolsa terá
05/09/2022
de possuir conta do
a
Banco do Brasil, não
07/09/2022
possuir vínculo
empregatício e residir na
grande Florianópolis

9

10

10

12

Último dia para apresentação do Diploma de
Graduação ou certificado de Colação de Grau, nos
casos de ingresso no Mestrado. Último dia para a
apresentação da Ata de Defesa de Dissertação
onde conste a aprovação do candidato, nos casos de
ingresso no Doutorado. Último dia para envio do
exame de proficiência em língua inglesa.
Último dia para a apresentação do Diploma de
Graduação nos casos em que o aluno ingressou
apresentando o certificado de Colação de Grau.

b) Na falta de apresentação
de documentação
pendente, o candidato
07/09/2022
não poderá assumir sua
vaga.

07/09/2023

