
 

 

A comissão de seleção do certame do Edital 01/21 do Programa de Pós-Graduação em Direito e Políticas 

Públicas/FD/UFG, no uso de suas atribuições, torna pública a alteção do prazo de inscrição da Seleção 

Discente do Edital n. 01/2021 (Turma 2022): 

 

Onde se lê: 9. Do cronograma (ver marcações na tabela)  

 

O Processo de Seleção obedecerá ao seguinte calendário: 

ATIVIDADE PERÍODO/PRAZO 

Publicação do Edital 29/11/2021 

Prazo para impugnação administrativa do Edital 01/12/2021 

Resultado das solicitações de impugnação do edital 02/12/2021 

Inscrições 01/12/2021 a 

17/12/2021, às 18horas 

Prazo para solicitação de isenção da taxa de inscrição 01/12/2021 a 

02/12/2021 

Resultado preliminar dos pedidos de isenção de taxa 03/12/2021 

Período de recurso contra o Resultado Preliminar dos pedidos de isenção de 

taxa 

06 e 07/12/2021 

Resultado Final dos pedidos de isenção de taxa 08/12/2021 

Publicação das Comissões Examinadoras 06/12/2021 

Prazo para solicitação de emissão do boleto GRU 15/12/2021 às 17 horas 

Prazo final para pagamento da taxa de inscrição 17/12/2021 às 17 horas 

Homologação preliminar das inscrições 17/12//2021 

Prazo final para interposição de recurso referente ao 

indeferimento de inscrições 

20/12/2021 às 17 horas 

Apresentação do resultado dos recursos relativos a inscrições 20/12/2021 às 18 horas 

Divulgação, em ordem alfabética, dos candidatos 

definitivamente homologados 

22/12/2021 às 18 horas 

Prazo de interposição de recurso contra os membros das Comissões 

Examinadoras 

20 e 21/12/2021 

Apresentação do resultado dos recursos contra os 

membros da comissão 

22/12/2021 

Exame de Análise de Projeto de Pesquisa 17/01/2022 a 

19/01/2022 

Divulgação dos resultados do Exame de Projeto de Pesquisa 19/01/2022 

Prazo de interposição de recurso a respeito do resultado do exame de projeto de 

pesquisa 

21/01/2022 

Apresentação dos resultados dos recursos contra os resultados do exame de 

projeto de pesquisa 

24/01/2022 

Homologação dos resultados do exame de projeto de pesquisa 24/01/2022 

Realização dos Exames de Línguas Estrangeiras 26/01/2022 

Realização da prova de conhecimentos específicos 26/01/2022 

Divulgação dos resultados do Exame de Língua 

Estrangeira 

31/01/2022 

Prazo de interposição de recurso a respeito do resultado do exame de Língua 

estrangeira 

48 horas 

Apresentação dos resultados dos recursos contra os resultados do exame de 

Língua estrangeira 

03/02/2022 

Homologação dos resultados do exame de Língua estrangeira 03/02/2022 

Divulgação dos resultados da prova de 

conhecimentos específicos 

02/02/2022 

Prazo de interposição de recurso a respeito do resultado do exame de 

conhecimentos específicos 

04/02/2022 

Apresentação dos resultados dos recursos contra os resultados do exame de 

conhecimentos específicos 

07/02/2022 

Homologação dos resultados do exame de conhecimentos específicos 07/02/2022 

  



 

 

Realização do Exame Oral 10/02/2022 e 

11/02/2022 

Divulgação dos resultados do Exame Oral 14/02/2022 

Prazo de interposição de recurso a respeito do 

resultado do exame oral 

16/02/2022 

Apresentação dos resultados dos recursos contra os 

resultados do exame oral 

17/02/2022 

Homologação dos resultados do exame oral 17/02/2022 

Exame de Currículo 17/02/2022 e 

18/02/2022 

Divulgação de resultados do Exame de Currículo e 

Divulgação do Resultado Preliminar Geral nos moldes do Edital 

21/02/2022 

Prazo de interposição de recurso a respeito do 

resultado do exame de currículos 

23/02/2022 

 

Apresentação dos resultados dos recursos contra os resultados do exame de 

currículos 

24/02/2022 

Divulgação do Resultado Final após recursos e 

Homologação do Resultado Final 

24/02/2022 

Matrícula e início de atividades dos 

aprovados e classificados para a VI Turma do PPGDP-UFG 

04/03/2022 

 

 

Goiânia, 14 de dezembro de 2021.  

 

 

 

Prof. Dr. Francisco Mata Machado Tavares 

Presidente da Comissão de Seleção do Certame  

 PPGDP-UFG 


