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Jataí, 01 de julho de 2021. 

  

 As inscrições do processo seletivo (Edital No 03/2021) para o ingresso no curso 

de Mestrado em Química do PPGQ/UFJ foram prorrogadas até o dia 13 de julho de 2021 

(terça-feira) às 23:59 h.  

 A homologação preliminar das inscrições será divulgada no dia 14 de julho de 

2021. A interposição dos recursos poderá ser feita até 48 h (corridas) após da 

homologação do deferimento das inscrições. Os resultados dos recursos e homologação 

final das inscrições serão divulgados no dia 17 de julho de 2021.  

 Adicionalmente, em vista da defasagem entre os semestres letivos da graduação e 

da Pós-graduação na UFJ, um segundo período para realização de matrículas (entre os 

dias 11 e 15 de outubro de 2021) será implementado de modo a atender eventuais 

candidato(a)s que estejam impossibilitados de realizar a matrícula entre os dias 09 e 13 

de agosto de 2021. 

 As demais datas referentes ao processo seletivo do Edital 03/2021 estão indicadas 

no Quadro 1.   

 

Quadro 1. Cronograma retificado do processo seletivo referente ao Edital 03/2021. 

EVENTO PERÍODO/DATA 
Lançamento do edital 09/06/2021 

Divulgação preliminar dos nomes dos membros da 

Comissão de Seleção 
14/06/2021 



Período de Inscrição 
07/06/2021 – 

13/07/2021 

Homologação preliminar das inscrições 14/07/2021 

Período de interposição de recurso contra os membros da 

Comissão de Seleção e/ou contra a homologação preliminar 

das inscrições 

14/07– 16/07/2021 a 

partir da divulgação do 

resultado 

Resultado dos recursos e homologação final das inscrições 17/07/2021 

Data para encaminhamento, para o e-mail cadastrado no 

sistema de inscrições, das instruções da prova de 

proficiência em língua inglesa e de conhecimento específico 

em modalidade remota (on-line): 

17/07/2021 

Data de realização da prova de proficiência em língua 

inglesa em modalidade remota (on-line)  

19/07/2021   9h00 no 

horário de Brasília 

Data de realização da prova de conhecimentos específicos 

em modalidade remota (on-line)  

20/07/2021   9h00 no 

horário de Brasília 

Divulgação do resultado preliminar do resultado da análise 

de títulos, da prova escrita de suficiência em língua inglesa e 

da prova de conhecimentos específicos 

20/07/2021    

Período para interposição de recurso quanto ao resultado da 

da análise de títulos, da prova escrita de suficiência em 

língua inglesa e da prova de conhecimentos específicos 

20/07 – 22/07/2021   a 

partir da divulgação do 

resultado 

Resultado Final do processo seletivo para ingresso no 

PPGQ-UFJ após período de recursos 
27/07/2021 

Data de matrícula dos aprovados no processo seletivo 

09/08 – 13/08/2021 

e 

11/10 – 15/10/2021 

 

 

Sem mais, 
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