
 

CRONOGRAMA INTERNO DE SELEÇÃO 

EDITAL ESPECÍFICO PPGCS - DOUTORADO 

Processo Seletivo para ingresso nos cursos presencias de Pós-Graduação da UFSM 

ETAPA DATAS 

Inscrição e envio de documentos necessários à avaliação, via web 
De 30/09  às 12h 

de 28/11/2022 

Divulgação das inscrições homologadas no site do PPGCS 15/12/2022 

Data limite para casos previstos no item 3.1.2.2 do Edital Específico PPGCS Até 05/02/2023 

1ª Etapa - Prova Escrita de Teoria Social (modo remoto) 
09/01/2023, às 

08h30min 

Divulgação do resultado da prova escrita de Teoria Social (site PPGCS) 11/01/2023 

Data e horário limite para interposição de recurso referente à prova de Teoria 
Social (via e-mail) 

Até 14h de 
12/01/2023 

2ª Etapa – Resultado da análise do Anteprojeto de Pesquisa (site PPGCS) 12/01/2023 

Data e horário limite para interposição de recurso referente à análise do 
Anteprojeto de Pesquisa (via e-mail) 

Até 10h de 
16/01/2023 

3ª Etapa – Resultado da análise do Currículo Lattes (site PPGCS) 16/01/2023 



Publicação das orientações e do cronograma da Entrevista Síncrona dos(as) 
candidatos(as) no site do PPGCS 

16/01/2023 

4ª Etapa – Entrevista Síncrona (modo remoto) 
17 e 18/01/2023, 
a partir das 09h 

Publicação do resultado de avaliação da Entrevista Síncrona (site PPGCS) 19/01/2022 

Data e horário limite para interposição de recurso referente às etapas 3 
(Currículo Lattes) e 4 (Entrevista), via e-mail 

Até 09h de 
20/01/2023 

Divulgação do resultado preliminar da seleção (site PPGCS) 
A partir das 10h 
de 20/01/2023  

Interposição de recurso administrativo contra resultado da seleção 
Conforme prazos 
do Edital Geral 
n.º 030/PRPGP 

 

As publicações referentes a este cronograma, do Edital Específico por Curso - PPGCS, 

serão realizadas através do site do PPG em Ciências Sociais.  

ATENÇÃO: Para todas as demais etapas do Processo Seletivo, como inscrições, 

solicitações de isenção, datas e horários limites para pagamento, orientações para 

confirmação de vaga dos(as) candidatos(as) classificados(as), prazos e orientações para 

envio de documentos, orientações sobre matrícula e início das aulas presenciais, deve 

ser consultado o cronograma do Edital Geral de Seleção PRPGP/UFSM n.º 030/2022, 

disponível AQUI. 

 

https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-maria/ppgcsociais/editais/030-2022-2/
https://portal.ufsm.br/documentos/download.html?action=arquivosIndexados&id=14413362&download=false

