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Jataí, 19 de janeiro de 2022.

As inscrições do processo seletivo (Edital No  05/2021) para o ingresso no curso

de Mestrado em Química do PPGQ/UFJ foram prorrogadas até o dia 31 de janeiro de

2022 (segunda-feira) às 23:59 h. 

Todas as demais datas referente ao processo seletivo permanecem inalteradas,

conforme indicado no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Cronograma retificado do processo seletivo referente ao Edital 05/2021.

EVENTO PERÍODO/DATA
Lançamento do edital 09/12/2021

Divulgação dos nomes dos membros da Comissão de 

Seleção
13/12/2021

Período de Inscrição
09/12/2021 –

31/01/2022

Homologação preliminar das inscrições 04/02/2022

Período de interposição de recurso contra os membros da 

Comissão de Seleção e/ou contra a homologação preliminar 

das inscrições 

04/02 – 07/02/2022 a

partir da divulgação do

resultado

Resultado dos recursos e homologação final das inscrições 07/02/2022

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):

17/02/2022



Data de realização da prova de proficiência em língua 

inglesa em modalidade remota (on-line) 

21/02/2022   9h00 no

horário de Brasília

Data de realização da prova de conhecimentos específicos 

em modalidade remota (on-line) 

22/02/2022   9h00 no

horário de Brasília

Divulgação do resultado preliminar do resultado da análise 

curricular, da prova escrita de suficiência em língua inglesa 

e da prova de conhecimentos específicos

22/02/2022

Período para interposição de recurso quanto ao resultado da 

análise curricular, da prova escrita de suficiência em língua

inglesa e da prova de conhecimentos específicos

22/02 – 24/02/2022 a

partir da divulgação do

resultado

Resultado Final do processo seletivo para ingresso no 

PPGQ-UFJ após período de interposição de recursos
26/02/2022

Matrícula dos ingressantes no processo seletivo 07/03 – 18/03/2022

Início das aulas 21/03/2022

Sem mais,
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