MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
CAMPUS CURITIBA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA PÚBLICA

EDITAL Nº 03/2020– PPGPGP-CT
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO MESTRADO PROFISSIONAL
EM PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA PÚBLICA – TURMA 2021
ERRATA Nº 2

I.

O Cronograma de eventos e datas/prazos para a operacionalização do processo seletivo do Edital Nº 03/2020PPGPGP-CT passa a vigorar conforme a tabela abaixo.
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Ordem /Evento
Inscrição dos candidatos (site PGP)
Prazo para solicitação de isenção de taxa de inscrição.
Divulgação das solicitações de isenção de taxa de inscrição deferidas e indeferidas.
Divulgação das inscrições homologadas e do ensalamento da
prova escrita, no site do PGP.
Realização da prova escrita (1ª etapa).
Divulgação do gabarito prévio.
Prazo para interposição de recurso ao gabarito da prova escrita.
Publicação da análise dos recursos e publicação do gabarito definitivo, no site do PGP.
Divulgação dos resultados da primeira etapa – somente os 20
primeiros classificados para cada linha de pesquisa e publicação
do cronograma de defesa da proposta do projeto de pesquisa (2ª
fase da 2ª etapa). Divulgação no site do PGP.
Período para entrega de documentos para avaliação dos candidatos classificados para a 2ª etapa do processo.
Período para análise de currículo e defesa da proposta do projeto de pesquisa. Conforme cronograma divulgado no site do
PGP.
Divulgação, no site do PGP, dos resultados da 2ª etapa (1ª. fase
- Análise de Currículo e 2ª. fase - Defesa da Proposta do Projeto
de Pesquisa).
Prazo para interposição de recurso aos resultados da 2ª etapa
Publicação do resultado da análise dos recursos da 2ª etapa, no
site do PGP.
Homologação dos resultados pelo colegiado do PGP.
Divulgação do resultado final dos aprovados e classificados para
matrícula em primeira chamada no site do PGP.
Matrícula em primeira chamada.
Convocação em 2ª chamada, no site do PGP.

Data/Período
01 a 26 de fevereiro de 2021.
01 a 12 de fevereiro de 2021.
19 de fevereiro de 2021.
Até 10 de março de 2021.
19 de março de 2021.
Até 23 de março de 2021.
Até 24 de março de 2021.
Até 31 de março de 2021.

Até 9 de abril de 2020.

12 e 13 de abril 2021.
19 a 23 de abril de 2021.

26 de abril de 2021.
Até 27 de abril de 2021.
Até 30 de abril de 2021.
3 de maio de 2021.
Até 4 de maio de 2021.
5 a 7 de maio de 2021.
14 de maio de 2021.
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19
20

Ordem /Evento
Matrícula em 2ª chamada.
Previsão de início das aulas.

Data/Período
17 a 19 de maio de 2021.
Junho de 2021.

II. As datas mencionadas nos demais itens do referido edital ficam ajustadas conforme este novo cronograma.
Curitiba, 31 de agosto de 2020.

Anderson Catapan
Presidente da Comissão Permanente de Seleção
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