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Aditivo 02 ao Edital 01/2022 
 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, torna 
públicas as alterações abaixo listadas. Os demais itens do Edital permanecem inalterados. 

Onde se lê: 

1.1 O processo seletivo diz respeito a 105 vagas em cursos de mestrado, nas modalidades acadêmica e 
profissional (para auxiliares de pesquisa categoria I), e 23 vagas em cursos de doutorado (para 
auxiliares de pesquisa categoria II), em programas de pós-graduação da Universidade Federal do 
Ceará,  para ingresso nos semestres 2022.2 e 2023.1, conforme informado no Quadro 1 seguinte, 
mediante convênio com a Secretaria Municipal da Educação da Prefeitura de Fortaleza, no âmbito do 
Programa Observatório da Educação, criado e financiado nos termos da Lei nº 11.207, de 17 de 
dezembro de 2021.  

 

ANEXO 1  - CRONOGRAMA DE EVENTOS 

  

Etapa/atividade do processo 
seletivo 

Datas ou períodos Detalhes 

Inscrições (via sistema eletrônico) 18 de julho a 01 de agosto de 2022 http://www.si3.ufc.br/sigaa/public 

Divulgação das inscrições 
deferidas 

16 de agosto de 2022 Páginas dos programas (vide anexo 2) 



Recursos relativos ao resultado das 
inscrições 

17 e 18 de agosto de 2022 Via e-mail dos programas (vide anexo 
2) 

Divulgação do resultado da análise 
dos recursos 

19 de agosto de 2022 Páginas dos programas (vide anexo 2) 

Divulgação da relação consolidada 
de inscritos 

19 de agosto de 2022 Páginas dos programas (vide anexo 2) 
e em https://prppg.ufc.br/pt/ 

Primeira etapa do processo seletivo 
(avaliação do plano de trabalho) 

29 a 31 de agosto de 2022 Realizada internamente pelas 
comissões 

Divulgação do resultado da 
primeira etapa 

31 de agosto de 2022 Páginas dos programas (vide anexo 2) 

Recursos relativos ao resultado da 
primeira etapa 

01 e 02 de setembro de 2022 Via e-mail dos programas (vide anexo 
2) 

Divulgação do resultado da análise 
dos recursos relativos à primeira 
etapa 

05 de setembro de 2022 Páginas dos programas (vide anexo 2) 

Divulgação do resultado 
consolidado da primeira etapa  

05 de setembro de 2022 Páginas dos programas (vide anexo 2) 

Divulgação do cronograma da 
Segunda etapa do processo seletivo 

05 de setembro de 2022 Páginas dos programas (vide anexo 2) 

Segunda etapa do processo seletivo 
(arguição oral) 

06 a 12 de setembro de 2022 Cronograma disponível nas páginas 
dos programas (vide anexo 2) 

Divulgação do resultado da 
segunda etapa 

12 de setembro de 2022 Páginas dos programas (vide anexo 2) 

Recursos relativos ao resultado da 
segunda etapa 

13 e 14 de setembro de 2022 Via e-mail dos programas (vide anexo 
2) 



Divulgação do resultado da análise 
dos recursos relativos à segunda 
etapa 

15 de setembro de 2022 Páginas dos programas (vide anexo 2) 

Divulgação do resultado 
consolidado da segunda etapa 

15 de setembro de 2022 Páginas dos programas (vide anexo 2) 

Terceira etapa do processo seletivo 
(avaliação de currículo) 

16 e 19 de setembro de 2022 Realizada internamente pelas 
comissões 

Divulgação do resultado da terceira 
etapa 

20 de setembro de 2022 Páginas dos programas (vide anexo 2) 

Recursos relativos ao resultado 
final 

21 a 27 de setembro de 2022 Via e-mail dos programas (vide anexo 
2) 

Divulgação do resultado final 
consolidado 

28 de setembro de 2022 Páginas dos programas (vide anexo 2) 
e em https://prppg.ufc.br/pt/ 

Matrícula dos aprovados, para o 
semestre 2022.2 

04 e 05 de outubro de 2022 Via sistema SIGAA, pelos discentes. 
Instruções na página do programa 
(vide anexo 2). 

Matrícula dos aprovados, para o 
semestre 2023.1 

Conforme Calendário Universitário https://www.ufc.br/calendario-
universitario/2022. 

 
 
 
Leia-se: 
 

1.1 O processo seletivo diz respeito a 95 vagas em cursos de mestrado, nas modalidades acadêmica e 
profissional (para auxiliares de pesquisa categoria I), e 23 vagas em cursos de doutorado (para 
auxiliares de pesquisa categoria II), em programas de pós-graduação da Universidade Federal do 
Ceará,  para ingresso nos semestres 2022.2 e 2023.1, conforme informado no Quadro 1 seguinte, 
mediante convênio com a Secretaria Municipal da Educação da Prefeitura de Fortaleza, no âmbito do 
Programa Observatório da Educação, criado e financiado nos termos da Lei nº 11.207, de 17 de 
dezembro de 2021.  

 
 
 



ANEXO 1 - CRONOGRAMA DE EVENTOS 

  

Etapa/atividade do processo 
seletivo 

Datas ou períodos Detalhes 

Inscrições (via sistema eletrônico) 18 de julho a 07 de agosto de 2022 http://www.si3.ufc.br/sigaa/public 

Divulgação das inscrições 
deferidas 

16 de agosto de 2022 Páginas dos programas (vide anexo 2) 

Recursos relativos ao resultado das 
inscrições 

17 e 18 de agosto de 2022 Via e-mail dos programas (vide anexo 
2) 

Divulgação do resultado da análise 
dos recursos 

19 de agosto de 2022 Páginas dos programas (vide anexo 2) 

Divulgação da relação consolidada 
de inscritos 

19 de agosto de 2022 Páginas dos programas (vide anexo 2) 
e em https://prppg.ufc.br/pt/ 

Primeira etapa do processo seletivo 
(avaliação do plano de trabalho) 

29 a 31 de agosto de 2022 Realizada internamente pelas 
comissões 

Divulgação do resultado da 
primeira etapa 

31 de agosto de 2022 Páginas dos programas (vide anexo 2) 

Recursos relativos ao resultado da 
primeira etapa 

01 e 02 de setembro de 2022 Via e-mail dos programas (vide anexo 
2) 

Divulgação do resultado da análise 
dos recursos relativos à primeira 
etapa 

05 de setembro de 2022 Páginas dos programas (vide anexo 2) 

Divulgação do resultado 
consolidado da primeira etapa  

05 de setembro de 2022 Páginas dos programas (vide anexo 2) 

Divulgação do cronograma da 
Segunda etapa do processo seletivo 

05 de setembro de 2022 Páginas dos programas (vide anexo 2) 



Segunda etapa do processo seletivo 
(arguição oral) 

06 a 12 de setembro de 2022 Cronograma disponível nas páginas 
dos programas (vide anexo 2) 

Divulgação do resultado da 
segunda etapa 

12 de setembro de 2022 Páginas dos programas (vide anexo 2) 

Recursos relativos ao resultado da 
segunda etapa 

13 e 14 de setembro de 2022 Via e-mail dos programas (vide anexo 
2) 

Divulgação do resultado da análise 
dos recursos relativos à segunda 
etapa 

15 de setembro de 2022 Páginas dos programas (vide anexo 2) 

Divulgação do resultado 
consolidado da segunda etapa 

15 de setembro de 2022 Páginas dos programas (vide anexo 2) 

Terceira etapa do processo seletivo 
(avaliação de currículo) 

16 e 19 de setembro de 2022 Realizada internamente pelas 
comissões 

Divulgação do resultado da terceira 
etapa 

20 de setembro de 2022 Páginas dos programas (vide anexo 2) 

Recursos relativos ao resultado 
final 

21 a 27 de setembro de 2022 Via e-mail dos programas (vide anexo 
2) 

Divulgação do resultado final 
consolidado 

28 de setembro de 2022 Páginas dos programas (vide anexo 2) 
e em https://prppg.ufc.br/pt/ 

Matrícula dos aprovados, para o 
semestre 2022.2 

04 e 05 de outubro de 2022 Via sistema SIGAA, pelos discentes. 
Instruções na página do programa 
(vide anexo 2). 

Matrícula dos aprovados, para o 
semestre 2023.1 

Conforme Calendário Universitário https://www.ufc.br/calendario-
universitario/2022. 
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Fortaleza-CE, 01 de agosto de 2022 
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