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CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 
 

Publicação do Edital na página internet do PPGCTA 03/12/21 

Período de inscrições 21/12/21 a 14/01/22 

Divulgação do resultado das inscrições homologadas 17/01/22 

Prazo para encaminhamento de recurso referente à homologação das 
inscrições 

19/01/22 

Divulgação do resultado final das inscrições homologadas 20/01/22 

Prazo para o encaminhamento do Anteprojeto de Dissertação 23/01/22 

Período para a análise do Anteprojeto de Dissertação 24/01 a 04/02/22 

Divulgação do resultado da análise do Anteprojeto de Dissertação 07/02/22 

Prazo para encaminhamento de recurso referente à análise do Anteprojeto 
de Dissertação 

09/02/22 

Divulgação do resultado final da análise do Anteprojeto de Dissertação (1ª 
Etapa) 

11/02/22 

Sorteio da ordem de apresentação dos Anteprojetos de Dissertação (Hora: 
09:00h) 
*Caso ocorra de forma remota, o link será enviado ao candidato no 
endereço de e-mail informado na inscrição, o qual deverá confirmar a 
participação. 

14/02/22 

Período para a defesa do Anteprojeto de Dissertação 
* Caso ocorra de forma remota, o link para a apresentação do Anteprojeto 
de dissertação será enviado ao candidato no endereço de e-mail informado 
na inscrição, o qual deverá confirmar a participação. 

15 a 23/02/22 

Divulgação do resultado da defesa do Anteprojeto de Dissertação 24/02/22 

Prazo para o encaminhamento de recurso referente à defesa do Anteprojeto 
de Dissertação 

28/02/22 

Divulgação do resultado final da defesa do Anteprojeto de Dissertação (2ª 
Etapa) 

03/02/22 

Aplicação da Prova de Inglês (horário: 09h às 12h) (de forma presencial) 07/03/22 

Prazo para o candidato encaminhar o Currículo Lattes com comprovações 08/03/22 

Divulgação do resultado final Processo Seletivo 16/03/22 

Período de Matrículas 17 a 18/03/22 

Início das aulas 21/03/22 

 

ANEXO IV 


