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ANEXO I 

 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

MESTRADO e DOUTORADO 

PPGL/UFSCar– Ingresso em 2023 

DATA  ETAPA Local/Meio de Divulgação 

Início em  

18/11/2022 a 

14/04/2023 

 

Divulgação do Edital do Processo Seletivo 

Por meio da página 

www.ppgl.ufscar.br/ 

 

 

18/11/2022 a 

28/11/2022 

 

Solicitação de Impugnação do Edital  

 

Esta solicitação deve ser feita por 

meio de Formulário para 

Recurso (link disponível no final 

deste anexo). 

 

29/11/2022 

Divulgação das deliberações relativas a 

eventual solicitação de Impugnação do 

Edital. No caso de sua impugnação, este 

Cronograma será totalmente revisto. 

Por meio da página 

www.ppgl.ufscar.br/ 

 

 

03/04/2023 a 

14/04/2023 

 

Período de inscrição para participação no 

Processo Seletivo  

Os(as) candidatos(as) devem se 

inscrever preenchendo o 

Formulário de Inscrição (link 

disponível no final deste anexo).  

 

 

24/04/2023 

Divulgação das inscrições deferidas e 

indeferidas 

e 

Divulgação dos(as) docentes membros da 

Comissão de Seleção 

Exclusivamente por meio da 

página 

www.ppgl.ufscar.br/ 

 

 

25/04/2023 a 

04/05/2023  

Interposição de recursos contra 

indeferimentos de inscrições  

e 

Interposição de recursos solicitando 

impugnação de membros da Comissão de 

Seleção 

Os recursos devem ser enviados 

por meio de Formulário para 

Recurso (link disponível no final 

deste anexo). 

http://www.ppgl.ufscar.br/
http://www.ppgl.ufscar.br/
http://www.ppgl.ufscar.br/
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08/05/2023 

Divulgação da lista definitiva das Inscrições 

deferidas e indeferidas 

e 

Divulgação das deliberações relativas à 

composição definitiva da Comissão de 

Seleção 

Exclusivamente por meio da 

página 

www.ppgl.ufscar.br/ 

 

 

18/05/2023 

Divulgação da lista de aprovados e 

reprovados na 1ª Etapa do Processo 

Seletivo: Avaliação do Projeto de 

Pesquisa  

(ETAPA ELIMINATÓRIA) 

Exclusivamente por meio da 

página 

www.ppgl.ufscar.br/ 

 

 

19/05/2023 a 

29/05/2023 

 

Interposição de recurso relativo ao resultado 

da avaliação desta 1ª Etapa 

 

Os recursos devem ser enviados 

por meio de Formulário para 

Recurso (link disponível no final 

deste anexo ). 

 

31/05/2023 

Divulgação do resultado da interposição de 

recurso relativo à 1ª Etapa 

e 

Divulgação da lista definitiva dos 

candidatos(as) aprovados(as) para a 2ª 

Etapa do Processo Seletivo, com o 

agendamento do dia e horário de realização 

da 2ª Etapa do processo seletivo 

Exclusivamente por meio da 

página 

www.ppgl.ufscar.br/ 

 

 

12/06/2023 a 

16/06/2023 

das 8h30 ao 

12h30 

e das 14h30 

às 18h 

 

2ª Etapa: Arguição do Projeto de Pesquisa 

e Entrevista acadêmica 

(ETAPA ELIMINATÓRIA) 

Será realizada remotamente, via 

Google Meet, cujo link será 

enviado pela Comissão de 

Seleção no dia anterior ao dia 

previsto para a entrevista, pelo e-

mail informado pelo(a) 

candidato(a) no Formulário de 

inscrição. Todos(as) devem estar 

conectados(as) com 15 minutos 

de antecedência. 

http://www.ppgl.ufscar.br/
http://www.ppgl.ufscar.br/
http://www.ppgl.ufscar.br/
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12/06/2023 a 

21/06/2023 

Período de interposição de Recurso em 

função de eventuais problemas técnicos de 

conexão ocorridos na data inicialmente 

prevista para realização da 2ª Etapa, com 

vistas a remarcação de nova data 

Os recursos devem ser enviados 

por meio de Formulário para 

Recurso (link disponível no final 

deste anexo). 

 

22/06/2023 

Divulgação do resultado da interposição de 

recurso por problemas técnicos de conexão 

e 

Divulgação da lista com reagendamento de 

data e horário das entrevistas 

remanescentes 

Exclusivamente por meio da 

página 

www.ppgl.ufscar.br/ 

 

 

26/06/2023 

a 

27/06/2023 

 

Realização da 2ª Etapa: Arguição do 

Projeto de Pesquisa e Entrevista 

acadêmica remanescentes, por problemas 

técnicos que inviabilizaram sua realização no 

primeiro agendamento 

(ETAPA ELIMINATÓRIA) 

Será realizada remotamente, via 

Google Meet, cujo link será 

enviado pela comissão avaliadora 

pelo e-mail informado pelo(a) 

candidato(a) no Formulário de 

Inscrição. Todos(as) devem estar 

conectados(as) com 15 minutos 

de antecedência. 

 

28/06/2023 a 

30/06/2023 

 

3ª Etapa: Conferência de pontuação e 

documentação referente à Súmula 

Curricular  

(ELIMINATÓRIA e CLASSIFICATÓRIA) 

Será realizada pelos membros da 

Comissão de Seleção. 

 

06/07/2023 Divulgação do resultado da 2ª Etapa 

e 

Divulgação da aprovação ou reprovação na 

3ª Etapa, relativa ao cumprimento dos 

requisitos mínimos obrigatórios previstos na 

Súmula Curricular 

Exclusivamente por meio da 

página 

www.ppgl.ufscar.br/ 

 

 

07/07/2023 a 

17/07/2023 

Interposição de recurso relativo ao resultado 

da aprovação/reprovação na 2ª etapa  

e / ou  

Interposição de recurso relativo à 

aprovação/reprovação na 3ª etapa  

Os recursos devem ser enviados 

por meio de Formulário para  

Recurso (link disponível no final 

deste anexo). 

http://www.ppgl.ufscar.br/
http://www.ppgl.ufscar.br/
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20/07/2023 

Divulgação do resultado da interposição de 

recursos relativos a 2ª e 3ª etapas 

e 

Divulgação da lista definitiva dos 

candidatos(as) aprovados(as) no Processo 

Seletivo 

Exclusivamente por meio da 

página 

www.ppgl.ufscar.br/ 

 

 

1ª Chamada  

24/07/2023 

a 

27/07/2023 

 

2ª Chamada 

01/08/2023  

a 

03/08/2023  

 

CONFIRMAÇÃO DE INTERESSE NA 

VAGA 

 

Exclusivamente por meio da 

página 

www.ppgl.ufscar.br/ 

 

A 2ª chamada está prevista, para 

o caso de indeferimento de 

matrícula de candidatos(as) 

aprovados(as) e convocados(as) 

para a 1ª chamada de matrícula, 

que não apresentem a 

documentação adequada e 

obrigatória. Em casos como este, 

o(a) candidato(a) convocado(a) 

na 1ª chamada será 

desclassificado(a) e serão 

chamados candidatos(as) 

classificados(as) segundo a 

ordem da lista de espera e 

conforme disponibilidade de vaga 

por orientador e linha. 

A convocação para 2ª chamada 

será divulgada exclusivamente 

por meio da página 

www.ppgl.ufscar.br/ no intervalo 

entre a 1ª e a 2ª chamadas.  

 

http://www.ppgl.ufscar.br/
http://www.ppgl.ufscar.br/
http://www.ppgl.ufscar.br/
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Primeira 

quinzena de 

Agosto 

MATRÍCULA  

 

As informações detalhadas serão 

divulgadas exclusivamente por 

meio da página do 

www.ppgl.ufscar.br/. 

Final de 

Agosto 

INÍCIO DAS AULAS  

LINKS PARA OS FORMULÁRIOS REFERENTES A ESTE EDITAL 

1. Formulário de Inscrição do Mestrado: https://forms.gle/1niYvjDBY3nR7NRk7 

2. Formulário de Inscrição do Doutorado: https://forms.gle/HseEe2LnkwaVqSLPA 

3. Formulário único de interposição de Recurso: https://forms.gle/bAvweVVBSUakfCrk7  

 

Para informações ou dúvidas, entrar em contato pelo e-mail: processoseletivo.ppgl@ufscar.br 

 

 

http://www.ppgl.ufscar.br/
https://forms.gle/1niYvjDBY3nR7NRk7
https://forms.gle/HseEe2LnkwaVqSLPA
https://forms.gle/bAvweVVBSUakfCrk7
mailto:processoseletivo.ppgl@ufscar.br

