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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
EDITAL No. 05/2017
SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
PARA OS CURSOS DE MESTRADO PROFISSIONAL PARA O PRIMEIRO PERÍODO LETIVO DE
2018

PREÂMBULO
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação - Modalidade Profissional, no uso de
suas atribuições legais, torna público e estabelece a retificação do Edital Nº 01/2017, nos itens a seguir
descritos, mantendo inalterados os demais itens do edital.

Item 7
Onde se lê:

7. DO CRONOGRAMA
7.1. As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do processo seletivo,
bem como da divulgação dos respectivos resultados são as que constam na seguinte tabela:

DATA
16 a 31 de outubro de
2017
06 de novembro 2017

ETAPA

HORÁRIO

Período de inscrições

www.siga.fe.unb.br

Divulgação do resultado da homologação das
inscrições
Período de recurso das homologações pelos
candidatos

A partir das 17h
08h30min às
11h30min e
14h30min às 17h
14h30min às
17h30min

07 e 08 de novembro
de 2017
14 de novembro de
2017
14 a 21 de novembro
2017
22 de novembro de
2017

Divulgação do resultado da prova escrita de
conteúdo

17h

23 e 24 de novembro
de 2017

Período de recurso da prova escrita de
conteúdo pelos candidatos

08h30min às
11h30min e
14h30min às 17h

Realização da prova escrita de conteúdo
Avaliação da prova escrita de conteúdo

25 e 28 de novembro
Avaliação dos Pré-projetos
de 2017
29 de novembro de
Divulgação do resultado da avaliação dos Pré2017
projetos
30 de novembro e 1 de
Período de recurso dos pré-projetos pelos
dezembro de 2017
candidatos
02 de dezembro de
Divulgação do cronograma da Prova Oral
2017
04 a 07 de dezembro de
Realização da Prova Oral

A partir das 17h
08h30 às 11h30 e
14h30 às 17h
A partir das 17h
Das 8h às 19h

2
2017
08 de dezembro de
2017
11 e 12 de dezembro de
2017

Divulgação do resultado da Prova Oral

A partir das 17h

Período de recurso da Prova Oral pelos
candidatos

08h30min às
11h30min e
14h30min às 17h

14 de dezembro de
Divulgação da lista de selecionados e
2017
contemplados com vaga
15 a 19 de dezembro de Confirmação de interesse na vaga por parte do
2017
candidato selecionado

A partir das 17h
08h30min às
11h30min

7.2 A divulgação dos resultados de todas as etapas será afixada no mural do PPGE, no
endereço citado no item 1.3 ou no endereço eletrônico da Faculdade de Educação na aba:
Pós-Graduação e depois em Mestrado Profissional (http://www.fe.unb.br)
Leia-se:

7. DO CRONOGRAMA
7.1. As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do processo seletivo,
bem como da divulgação dos respectivos resultados são as que constam na seguinte tabela:

DATA
25 de outubro a 18 de
novembro de 2017
20 de novembro 2017

ETAPA

HORÁRIO

Período de inscrições

www.siga.fe.unb.br

Divulgação do resultado da homologação das
inscrições
Período de recurso das homologações pelos
candidatos

A partir das 17h
08h30min às
11h30min e
14h30min às 17h
14h30min às
17h30min

21 e 22 de novembro
de 2017
24 de novembro de
2017
25 a 30 de novembro
2017
30 de novembro de
2017

Divulgação do resultado da prova escrita de
conteúdo

17h

01 e 04 de dezembro
de 2017

Período de recurso da prova escrita de
conteúdo pelos candidatos

08h30min às
11h30min e
14h30min às 17h

05 e 08 de dezembro
de 2017
11 de dezembro de
2017
12 e 13 de
dezembro de 2017
14 de dezembro de
2017

Realização da prova escrita de conteúdo
Avaliação da prova escrita de conteúdo

Avaliação dos Pré-projetos
Divulgação do resultado da avaliação dos Préprojetos
Período de recurso dos pré-projetos pelos
candidatos

08h30 às 11h30 e
14h30 às 17h

Divulgação do cronograma da Prova Oral

A partir das 17h

A partir das 17h

3
15 a 18 de dezembro de
2017
19 de dezembro de
2017

Realização da Prova Oral

Das 8h às 19h

Divulgação do resultado da Prova Oral

A partir das 17h

20 e 21 de dezembro de
2017

Período de recurso da Prova Oral pelos
candidatos

08h30min às
11h30min e
14h30min às 17h

22 de dezembro de
2017
08 a 12 de janeiro de
2018

Divulgação da lista de selecionados e
contemplados com vaga
Confirmação de interesse na vaga por parte do
candidato selecionado

A partir das 17h
08h30min às
11h30min

7.2 A divulgação dos resultados de todas as etapas será afixada no mural do PPGE, no
endereço citado no item 1.3 ou no endereço eletrônico da Faculdade de na aba: PósGraduação e depois em Mestrado Profissional (http://www.fe.unb.br)
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