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Edital de Seleção ao Curso de Mestrado nº 923 de 13 de dezembro de 2019 

(retificado em 18 de dezembro de 2019) 

 
O(a) Coordenador(a) do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de 

Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos termos das Resoluções 01/2006 

e 02/2006 do CEPG/ UFRJ e no uso de suas atribuições resolve retificar o Edital de 

Seleção ao Curso de Doutorado nº 923 de 13 de dezembro de 2019, retificado em 18 de 

dezembro de 2019 e publicado no BUFRJ  do dia 26/12/2019. 

 

Página 4 – DA SELEÇÃO 

Onde se lê: 

6.2.2.1. A arguição do/a candidato/a será feita por uma banca de professores, a qual 

versará sobre o pré-projeto (aspectos formais, qualidade de comunicação e escrita 

acadêmica, relevância da temática do projeto, pertinência do projeto para a linha de 

pesquisa) e sobre o currículo Lattes (produção bibliográfica e técnica, experiência 

profissional, trajetória acadêmica, coerência entre o escrito e o falado, disponibilidade de 

tempo para conclusão do curso em 24 meses). 

 

Leia-se: 

6.2.2.1. A arguição do/a candidato/a será feita de forma remota e por uma banca de 

professores, a qual versará sobre o pré-projeto (aspectos formais, qualidade de 

comunicação e escrita acadêmica, relevância da temática do projeto, pertinência do 

projeto para a linha de pesquisa) e sobre o currículo Lattes (produção bibliográfica e 

técnica, experiência profissional, trajetória acadêmica, coerência entre o escrito e o 

falado, disponibilidade de tempo para conclusão do curso em 24 meses). 

 

Página 6 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

Onde se lê: 

9.1. Todas as atividades do processo seletivo serão realizadas no campus da Praia 

Vermelha da UFRJ. 

Leia-se: 

5. O número de vagas oferecidas pelo PPGE para o ano de 2020 no curso de mestrado 

9.1. Todas as atividades do processo seletivo serão realizadas no campus da Praia 

Vermelha da UFRJ e/ou de forma remota devido à pandemia do Covid-19. 

 



Onde se lê: 

9.4. Recursos sobre os resultados das etapas deverão ser protocolados junto à secretaria 

do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da UFRJ, no 

horário de 10h às 16h, no período previsto no Anexo III.  

Leia-se: 

9.4. Recursos sobre os resultados das inscrições deverão ser protocolados junto ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da UFRJ, no 

horário de 10h às 16h, no período previsto no Anexo III. Os recursos sobre os resultados 

da prova escrita e o resultado final deverão ser enviados para o e-mail do Processo seletivo 

(selemestrado.ppgeufrj@gmail.com) 

 

Página 10 – ANEXO III CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO PARA O 

CURSO DE MESTRADO 

 

Onde se lê: 

mailto:selemestrado.ppgeufrj@gmail.com


 

ATIVIDADES 

 

 

DATAS 
 

 

Inscrições 

 

23 de dezembro de 2019 a 31 de janeiro de 2020 

 

Homologação das inscrições 

 

07 de fevereiro de 2020 

 

Recursos 

 

10 e 11 de fevereiro de 2020 

 

Resultado do recurso 

 

13 de fevereiro de 2020 

 

Prova escrita (1ª etapa) 

 

17 de fevereiro de 2020 – 10h 

 

Resultado parcial (1ª etapa) 

 

30 de março de 2020 

 

Recursos (1ª etapa) 

 

31 de março e 1º de abril de 2020 

  

Divulgação dos resultados do recurso (1ª etapa) 

 

07 de abril de 2020 

 

Arguição dos/as candidatos/as aprovados/as na 1ª etapa  

(2ª etapa) 

 

27 de abril a 15 de maio de 2020 

 

Resultado final 

 

Até 29 de maio de 2020 

 

Recurso 

 

1º e 2 de junho de 2020 

 

Resultado do recurso 

 

04 de junho de 2020 

 

Matrícula 

 

A partir de junho 2020 

 

 



Leia-se: 

 

ATIVIDADES 

 

 

DATAS 
 

 

Inscrições 

 

23 de dezembro de 2019 a 31 de janeiro de 2020 

 

Homologação das inscrições 

 

07 de fevereiro de 2020 

 

Recursos 

 

10 e 11 de fevereiro de 2020 

 

Resultado do recurso 

 

13 de fevereiro de 2020 

 

Prova escrita (1ª etapa) 

 

17 de fevereiro de 2020 – 10h 

 

Divulgação Resultado parcial (1ª etapa) 

 

27 de julho de 2020 

 

Recursos (1ª etapa): via e-mail 

 

28 e 29 de julho de 2020 

  

Divulgação dos resultados do recurso (1ª etapa) 

 

03 de agosto de 2020 

 

Arguição dos/as candidatos/as aprovados/as na 1ª etapa  

(2ª etapa): forma remota 

 

10 de agosto a 31 de agosto de 2020 

 

Resultado final 

 

 

Até 7 de setembro de 2020 

 

Recurso 

 

9 e 10 de setembro de 2020 

 

Resultado do recurso 

 

14 de setembro de 2020 

 

Matrícula 

 

Após 15 de setembro de 2020 

 


