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PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
 

2ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 003, DE 04 DE MARÇO DE 2021 
 
INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO DE PÓS-GRADUAÇÃO, NÍVEL DE 
ESPECIALIZAÇÃO NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, DA UNIVERSIDADE 
ABERTA DO BRASIL, PARA INGRESSO NO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2021 
 
1. Alterar o cronograma: 
 
Onde se lê:  
 

ATIVIDADES PRAZOS 

PUBLICAÇÃO DO EDITAL 
04 de março de 

2021 

Inscrição via web https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prpgp/editais e 
envio da documentação necessária à avaliação dos(as) 
candidato(as) 

05 de março a 19 
de março, às 14h 

Divulgação da relação final das inscrições confirmadas 19 de março 

Período para a seleção interna nos Programas/Cursos 
De 19 a 31 de 

março 

Data limite para os Cursos entregarem à PRPGP a relação do(as) 
candidato(as) classificados(as) e suplentes 

31 de março, até 
às 14h 

Data limite para a PRPGP divulgar a relação dos(as) candidato(as) 
classificados(as) e suplentes 

31 de março 

Período previsto à interposição de recurso administrativo  Até 06 de abril 

Prazo final à avaliação dos Recursos pelas Comissões e envio do 
resultado à PRPGP 

06 de abril, até às 
14h 

Divulgação do resultado final dos(as) candidato(as) 
classificados(as) e suplentes’ 

07 de abril 

Divulgação pelo DERCA das orientações para Confirmação de 
vaga dos(as) candidato(as) classificados(as) 

8 de abril 

Período para solicitação de  confirmação de vaga e envio dos 
documentos dos(as) candidato(as) classificados(as) via web 
http://ufsm.br/derca 

De 09 a 14 de abril 

Data prevista para o início da publicação da chamada dos(as) 
candidato(as) classificados(as) como suplentes, pelo DERCA 

15 de abril 

Início das atividades acadêmicas 
Condicionado ao 
calendário letivo 

 
 
 
 

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prpgp/editais
http://ufsm.br/derca


Leia-se: 
 

ATIVIDADES PRAZOS 

PUBLICAÇÃO DO EDITAL 04 de março de 
2021 

Inscrição via web https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prpgp/editais e 
envio da documentação necessária à avaliação dos(as) 
candidato(as) 

05 de março a 19 
de março, às 14h 

Divulgação da relação final das inscrições confirmadas 19 de março 

Período para a seleção interna nos Programas/Cursos De 19 a 31 de 
março 

Data limite para os Cursos entregarem à PRPGP a relação do(as) 
candidato(as) classificados(as) e suplentes 

31 de março, até 
às 14h 

Data limite para a PRPGP divulgar a relação dos(as) candidato(as) 
classificados(as) e suplentes 

31 de março 

Período previsto à interposição de recurso administrativo Até 06 de abril 

Prazo final à avaliação dos Recursos pelas Comissões e envio do 
resultado à PRPGP 

08 de abril, até às 
14h 

Divulgação do resultado final dos(as) candidato(as) 
classificados(as) e suplentes’ 

09 de abril 

Divulgação pelo DERCA das orientações para Confirmação de 
vaga dos(as) candidato(as) classificados(as) 

12 de abril 

Período para solicitação de  confirmação de vaga e envio dos 
documentos dos(as) candidato(as) classificados(as) via web 
http://ufsm.br/derca 

De 13 a 18 de abril 

Data prevista para o início da publicação da chamada dos(as) 
candidato(as) classificados(as) como suplentes, pelo DERCA 

19 de abril 

Início das atividades acadêmicas Condicionado ao 
calendário letivo 

 
 

Santa Maria, 31 de março de 2021. 
 

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prpgp/editais
http://ufsm.br/derca
http://ufsm.br/derca
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COMPONENTE

Prioridade:23081.010440/2021-51
Homologação de edital
010 - Organização e Funcionamento

NormalNUP:
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