
 
 

 

 NOTA DE RETIFICAÇÃO 

   EDITAL PPPGI Nº 39/2018 

 

 
A PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO MARANHÃO – PPPGI/UFMA, visando ao aperfeiçoamento do Processo Seletivo 

com o objetivo de selecionar candidatos para ingresso ao CURSO DE MESTRADO EM 

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, resolve mudar o dia da prova escrita para o dia 

30 de outubro de 2018, por motivo de que dia 29 de outubro ser o dia seguinte da eleição de 

segundo turno. Assim, o Item VII Cronograma do Edital PPPGI Nº 39/2018 sofrerá alterações, 

como se segue: 

 
Onde se lê: 

 

I – CRONOGRAMA 

 

ETAPA PRAZO 

Inscrições 05/09/2018 a 10/10/2018 

Prazo para requerimento de isenção de pagamento 
05/09/2018 a 17/09/2018 

da taxa de inscrição 

Divulgação do resultado dos requerimentos de 
19/09/2018 

isenção de inscrição 

Prazo para recursos relativos aos requerimentos de 
20 a 21/09/2018 

isenção 

Divulgação do resultado do julgamento dos 
25/09/2018 

recursos relativos aos requerimentos de isenção 

Divulgação do deferimento das inscrições 17/10/2018 

Prazo para recursos relativos às inscrições 
18/10 a 19/10/2018 

indeferidas 

Divulgação do resultado do julgamento dos 
22/10/2018 

recursos relativos às inscrições indeferidas 

Prova escrita 29/10/2018, das 9h às 13h 

Divulgação do resultado da prova escrita 05/11/2018 

Prazo para recursos relativos à prova escrita 06 a 07/11/2018 

Divulgação do resultado do julgamento dos 
09/11/2018 

recursos relativos à prova escrita 

Análise do projeto de pesquisa 09/11/2018 a 19/11/2018 

Divulgação do resultado da análise do projeto de 
19/11/2018 

pesquisa 

Prazo para recursos relativos à análise do 
20 e 21/11/2018 

anteprojeto de pesquisa 

Divulgação do resultado do julgamento dos 
23/11/2018 

recursos relativos à análise do projeto de pesquisa 

Prova de língua estrangeira 03/12/2018, das 9h às 13h 

Prova oral 04/12/2018, das 9h às 18h e 
05/12/2018, das 9h às 13h. 

Divulgação do resultado da prova oral 05/12/2018 

Prazo para recursos relativos à prova oral 06 e 07/12/2018 



Divulgação do resultado da prova de língua 
07/12/2018 

estrangeira 

Prazo para recursos relativos à prova de língua 
10/12/2018 e 11/12/2018 

estrangeira 

Divulgação do resultado do julgamento dos 
12/12/2017 

recursos relativos à prova oral 

Divulgação do resultado do julgamento dos 
13/12/2018 

recursos relativos à prova de língua estrangeira 

Divulgação do resultado final do processo seletivo 14/12/2018 

Prazo para recursos relativos ao resultado final do 
17 e 18/12/2017 

processo seletivo 

Resultado do julgamento dos recursos relativos ao 
20/12/2018 

resultado final do processo seletivo 

 

 

 

Leia-se: 

 

 

ETAPA PRAZO 

Inscrições 05/09/2018 a 10/10/2018 

Prazo para requerimento de isenção de pagamento 
da taxa de inscrição 

05/09/2018 a 17/09/2018 

Divulgação do resultado dos requerimentos de 
isenção de inscrição 

19/09/2018 

Prazo para recursos relativos aos requerimentos de 
isenção 

20 a 21/09/2018 

Divulgação do resultado do julgamento dos 
recursos relativos aos requerimentos de isenção 

25/09/2018 

Divulgação do deferimento das inscrições 17/10/2018 

Prazo para recursos relativos às inscrições 
indeferidas 

18/10 a 19/10/2018 

Divulgação do resultado do julgamento dos 
recursos relativos às inscrições indeferidas 

22/10/2018 

Prova escrita 30/10/2018, das 9h às 13h 

Divulgação do resultado da prova escrita 05/11/2018 

Prazo para recursos relativos à prova escrita 06 a 07/11/2018 

Divulgação do resultado do julgamento dos 
recursos relativos à prova escrita 

09/11/2018 

Análise do projeto de pesquisa 09/11/2018 a 19/11/2018 

Divulgação do resultado da análise do projeto de 
pesquisa 

19/11/2018 

Prazo para recursos relativos à análise do 
anteprojeto de pesquisa 

20 e 21/11/2018 

Divulgação do resultado do julgamento dos 
recursos relativos à análise do projeto de pesquisa 

23/11/2018 

Prova de língua estrangeira 03/12/2018, das 9h às 13h 

Prova oral 04/12/2018, das 9h às 18h e 
05/12/2018, das 9h às 13h. 

Divulgação do resultado da prova oral 05/12/2018 

Prazo para recursos relativos à prova oral 06 e 07/12/2018 



Divulgação do resultado da prova de língua 
estrangeira 

07/12/2018 

Prazo para recursos relativos à prova de língua 
estrangeira 

10/12/2018 e 11/12/2018 

Divulgação do resultado do julgamento dos 
recursos relativos à prova oral 

12/12/2017 

Divulgação do resultado do julgamento dos 
recursos relativos à prova de língua estrangeira 

13/12/2018 

Divulgação do resultado final do processo seletivo 14/12/2018 

Prazo para recursos relativos ao resultado final do 
processo seletivo 

17 e 18/12/2017 

Resultado do julgamento dos recursos relativos ao 
resultado final do processo seletivo 

20/12/2018 

 
 

 

 

          As demais etapas permanecem inalteradas.  

 

 

 

 

                                                                                                                        São Luís, 09 de outubro de 2018 

 

 

 

 

 

                                          Allan Kardec  Duailibe Barros Filho 

                              Pró-Reitor  Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 

 

 

 

 

 

  O documento original assinado encontra-se disponível para vistas na DCPG/DPG/PPPGI 

 

 

 

 

 


