
 
 
V- DO CRONOGRAMA 
 
 

 

Etapa 
        

Datas 
 

          
                      

 Publicação do Edital Nº 02/2021  26 de fevereiro de 2021 
                     

 
Período de inscrição 

 15 de março até 22 de abril de 2021, no site eletrônico 
  do PPGED/UFPA http://ppgedufpa.com.br/     

                     

 Publicação da lista com as inscrições homologadas 

e 
 28 de abril de 2021, a partir das 18h no site 

  eletrônico do PPGED/UFPA  
não homologadas 

 

   http://ppgedufpa.com.br/       

                

 Recursos interpostos por autores de inscrições não  29 de abril de 2021, até às 23h59h por e-mail 

 homologação  (seletivoppged2021@gmail.com) 
                

 Resultado de recursos interpostos por autores de  03 de maio de 2021, a partir das 18h no site eletrônico do 
 inscrições não homologação  PPGED/UFPA http://ppgedufpa.com.br/ 
                     

 Período de avaliação dos pré-projetos e dos  
4 a 19 de maio de 2021  projetos de pesquisa  

                    
              

 Publicação do resultado da avaliação dos pré-  21 de maio de 2021, a partir das 18h no site eletrônico 
 projetos e dos projetos de pesquisa  do PPGED/UFPA http://ppgedufpa.com.br/ 
              

 Recursos interpostos por autores de pré-projetos e  24 de maio de 2021, até às 23h59h por e-mail 

 projetos de pesquisa não aprovados  (seletivoppged2021@gmail.com) 
            

 Resultado de recursos interpostos por autores de  27 de maio de 2021, a partir das 18h no site eletrônico do 
 pré-projetos e projetos de pesquisa não aprovados  PPGED/UFPA http://ppgedufpa.com.br/ 
            

 Publicação do cronograma do exame oral, com as  31 de maio de 2021, a partir das 18h no site eletrônico do 
 bancas examinadoras, datas e horários. Os links de  PPGED/UFPA http://ppgedufpa.com.br/ 

 acesso à Sala Virtual serão enviados a cada                    
 candidato, via e-mail indicado na Ficha de Inscrição,                    

 até 24 horas antes do exame.                    
          

 Período do exame oral  03 a 16 de junho de 2021 
           

 
Publicação do resultado do exame oral 

 21 de junho de 2021, a partir das 18h no site eletrônico do 
  PPGED/UFPA http://ppgedufpa.com.br/     

            

 Recursos interpostos por candidatos não aprovados  22 de junho de 2021, até às 23h59h por e-mail 

 no exame oral  (seletivoppged2021@gmail.com) 
          

 Resultado de recursos interpostos por candidatos  24 de junho de 2021, a partir das 18h no site eletrônico do 
 não aprovados no exame oral  PPGED/UFPA http://ppgedufpa.com.br 
           

 
Período de análise dos currículos lattes 

 25 a 30 de junho de 2021 
                    

         

 Período da realização da Banca de    01 a 06 julho de 2021 
 Heteroidentificação (presencial, respeitando os critérios                    
 de biosegurança)                    
        

 Publicação do resultado final do processo seletivo  08 de julho de 2021, a partir das 18h no site 
 numa lista com a média final e situação (1-  eletrônico do PPGED/UFPA 
 classificado e aprovado, 2- classificado e 3-    http://ppgedufpa.com.br/ 

 eliiminado)                    
      

 Recurso interposto em relação ao resultado final  9 de julho de 2021, até às 23h59h por e-mail 

    (seletivoppged2021@gmail.com) 
      

 Resultado dos recursos interpostos em relação ao  13 de julho, a partir das 18h no site eletrônico do 
 resultado final  PPGED/UFPA http://ppgedufpa.com.br 
      

 Publicação do resultado final do processo seletivo  15 de julho de 2021, até às 23h59h 

 com a lista dos/as candidatos/as aprovados/as e                    
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 classificados/as, por linha de pesquisa e                    

 orientador/a                    
                      

                       
 
 
 
 
 

Belém, 12 de abril de 2021. 

 

 

____________________________ 

Prof. Dr. Waldir Ferreira de Abreu 

Coordenador do PGED/UFPA 

Portaria n.º 2095/2020 – GR 

 

 

 

 

Prof.ª Dr.ª Selma Costa Pena 
Diretora Geral do Instituto de Ciências da Educação da UFPA 

Portaria nº 2745/2018-Reitoria 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


