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Doutorado Acadêmico 

Item 2, letra "h", onde se lê: 

 
OBSERVAÇÃO 1 - Os candidatos concluintes de Mestrado terão até 30 de setembro de 2022 para 
defenderem a dissertação de Mestrado (ou ter sido pré-aprovado por meio de defesa de pré-banca, 
qualificação ou similar, mediante apresentação de documento oficial da coordenação), sem o qual serão 
excluídos do processo seletivo.  Esses candidatos terão até 30 de setembro 2022 para entregarem a cópia da 
dissertação, no estágio em que se encontra, sem o qual serão excluídos do processo seletivo. 
 
OBSERVAÇÃO 2 - Os candidatos concluintes de Mestrado, com previsão de conclusão no prazo mínimo 
de um ano, ou seja, que tenham ingressado no Mestrado em março de 2022, terão até 28 de outubro de 2022 
para efetuarem a pré-análise (ou ter sido pré-aprovado por meio de defesa de pré-banca, qualificação ou 
similar, mediante apresentação de documento oficial da coordenação), sem o qual serão excluídos do 
processo seletivo. Esses candidatos terão até 28 de outubro de 2022 para entregarem a cópia da dissertação, 
no estágio em que se encontra, sem o qual serão excluídos do processo seletivo. 
 
Item 2, letra "h" Leia-se: 

OBSERVAÇÃO 1 - Os candidatos concluintes de Mestrado terão até 30 de novembro de 2022 para 
defenderem a dissertação de Mestrado (ou ter sido pré-aprovado por meio de defesa de pré-banca, 
qualificação ou similar, mediante apresentação de documento oficial da coordenação), sem o qual serão 
excluídos do processo seletivo.  Esses candidatos terão até 30 de novembro 2022 para entregarem a cópia da 
dissertação, no estágio em que se encontra, sem o qual serão excluídos do processo seletivo. 
 
OBSERVAÇÃO 2 - Os candidatos concluintes de Mestrado, com previsão de conclusão no prazo mínimo 
de um ano, ou seja, que tenham ingressado no Mestrado em março de 2022, terão até 30 de novembro de 
2022 para efetuarem a pré-análise (ou ter sido pré-aprovado por meio de defesa de pré-banca, qualificação ou 
similar, mediante apresentação de documento oficial da coordenação), sem o qual serão excluídos do 
processo seletivo. Esses candidatos terão até 30 de novembro de 2022 para entregarem a cópia da 
dissertação, no estágio em que se encontra, sem o qual serão excluídos do processo seletivo. 

 

Item 3.1 onde se lê:  

3.1  A Seleção para o Doutorado será realizada em Etapa Única, conforme cronograma: 
 
Cronograma da Seleção Datas 
Etapa única - Avaliação do Ante-
Projeto de Pesquisa e Análise 
Documental 

01/setembro a 04/novembro/2022 

Resultado da Etapa Única 07/novembro/2022 
Prazo Recursal do Resultado da 08 a 10/novembro/2022 



 

Etapa Única 
Período para envio de material para 
avaliação da veracidade da 
autodeclaração para candidatos 
autodeclarados negros (pretos e 
pardos) 

11 a 16/novembro/2022 

Comissão de heteroidentificação 
para candidatos autodeclarados 
negros (pretos e pardos) 

17 a 21/novembro/ 2022 

Resultado da Comissão de 
heteroidentificação 

 
22/novembro/2022 

Prazo recursal para comissão de 
heteroidentificação 

23 a 25/novembro/2022 

Resultado final:  28/novembro/2022  
Matrícula: março/2023.1  
Início das Aulas:  março/2023.1 - Conforme definido pelo curso após matrícula 

*A entrega do Resultado do Teste de Inglês (TOEFL ou IELTS) poderá ser até dia 30/setembro/2022. 
 
Item 3.1 Leia-se: 

3.1  A Seleção para o Doutorado será realizada em Etapa Única, conforme cronograma: 
Cronograma da Seleção Datas 
Etapa única - Avaliação do Ante-
Projeto de Pesquisa e Análise 
Documental 

03/outubro a 02/dezembro/2022 

Resultado da Etapa Única 05/dezembro/2022 
Prazo Recursal do Resultado da 
Etapa Única 

06 a 09/dezembro/2022 

Período para envio de material para 
avaliação da veracidade da 
autodeclaração para candidatos 
autodeclarados negros (pretos e 
pardos) 

12/dezembro/2022 

Comissão de heteroidentificação 
para candidatos autodeclarados 
negros (pretos e pardos) 

13 a 16/dezembro/ 2022 

Resultado da Comissão de 
heteroidentificação 

 
19/dezembro/2022 

Prazo recursal para comissão de 
heteroidentificação 

20 a 22/dezembro/2022 

Resultado final:  23/dezembro/2022  
Matrícula: março/2023.1  
Início das Aulas:  março/2023.1 - Conforme definido pelo curso após matrícula 

*A entrega do Resultado do Teste de Inglês (TOEFL ou IELTS) poderá ser até dia 30/setembro/2022. 
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