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4ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL N.° 022/2020 PROPESP/UFAM 

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM, por intermédio da Pró-Reitoria 

de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPESP, torna público a 4a Retificação realizada 

neste edital de seleção para ingresso no 1º semestre de 2021 no curso de Mestrado do 

Programa de Pós-Graduação Sociedade e Cultura na Amazônia (PPGSCA), polo 

Manaus, com efeito, determina:   

 

I - Onde se lê: 

ANEXO IV 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

 

ETAPAS DATA LOCAL 

Período de inscrições e 

pagamento da GRU gerada 

pelo endereço eletrônico  

http://consulta.tesouro.fazend

a.gov.br/gru_novosite/gru_si

mples.asp 

 

03/11/2020 a 

24/11/2020 

www.ppgsca.ufam.edu.b

r. 

e 

ppgscaseleção2021@ufam.e

du.br* 

 

Período de solicitação de 

isenção 

03 a 

13/11/2020 
ppgsca@ufam.edu.br 

Divulgação do resultado da 

análise dos pedidos da isenção 

Até 

17/11/2020 

www.ppgsca.ufam.edu.b

r. 

Interposição de recurso contra o 

indeferimento de isenção de 

inscrição. 

18 a 

19/11/2020 

ppgsca.seleção2021@ufam.

edu.br 

Divulgação da homologação 

das inscrições (candidatos 

homologados) 

27/11/2020 
www.ppgsca.ufam.edu.b

r. 

Interposição de recursos 

contra o indeferimento de 

inscrições 

30/11 a 

01/12/2020 

ppgsca.seleção2021@ufam.

edu.br 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
mailto:ppgsca@ufam.edu.br
about:blank
about:blank
mailto:ppgsca.seleção2021@ufam.edu.br
mailto:ppgsca.seleção2021@ufam.edu.br
about:blank
about:blank
mailto:ppgsca.seleção2021@ufam.edu.br
mailto:ppgsca.seleção2021@ufam.edu.br
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Resultado da análise dos 

recursos 
03/12/2020 

www.ppgsca.ufam.edu.b

r. 

I Etapa: Análise de Projeto  
 07, 09, 10 e 

11/12/2020 

Sala de Reunião 

Remota do PPGSCA 

Divulgação do resultado dos 

aprovados na I Etapa  
14/12/2020 

www.ppgsca.ufam.edu.b

r.   

Interposição de recursos para 

o resultado da I Etapa 

15 e 

16/12/2020 

ppgsca.seleção2021@ufam.

edu.br 

Resultado da análise dos 

recursos 
18/12/2020 

www.ppgsca.ufam.edu.b

r.   

Divulgação do link para Defesa 

do Projeto de Pesquisa  
06/01/2021 

www.ppgsca.ufam.edu.b

r 

II Etapa – Defesa do Projeto 
 11, 12, 13 e 

14/01/2021 

Sala de 

Videoconferência do 

PPGSCA 

Divulgação do Resultado da II 

Etapa 
18/01/2021 

www.ppgsca.ufam.edu.b

r 

Interposição de recursos para 

o resultado da II Etapa 

19 e 

20/01/2021 

ppgsca.seleção2021@ufam.

edu.br 

Resultado da análise dos 

Recursos 
22/01/2021 

www.ppgsca.ufam.edu.b

r 

Envio de comprovantes do 

Lattes 

25 e 

26/01/2021 

ppgsca.seleção2021@ufam.

edu.br 

 III - Etapa: Análise de 

Currículo Lattes 

27, 28 e 

29/01/2021 

Sala de Reunião 

Remota do PPGSCA 

Divulgação do resultado da 

III Etapa 

 

01/02/2021 

www.ppgsca.ufam.edu.b

r.  

Interposição de recursos para 

o resultado da III Etapa 

02 e 

03/02/2021 

ppsca.seleção2021@ufam.e

du.br* 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
mailto:ppgsca.seleção2021@ufam.edu.br
mailto:ppgsca.seleção2021@ufam.edu.br
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Resultado da análise dos 

Recursos 
05/02/2021 

www.ppgsca.ufam.edu.b

r. 

Resultado Final (considerados 

os recursos interpostos) 
09/02/2021 

www.ppgsca.ufam.edu.b

r.  

Período de entrega da 

documentação dos aprovados  

18 a 

22/02/2021 
Secretaria do PPGSCA 

 

Início das Aulas  

 

CALENDÁRI

O DA 

PROPESP 

 

Salas de Aula do 

PPGSCA  

 

 

Leia-se: 

ANEXO IV 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

ETAPAS DATA LOCAL 

Período de inscrições e 

pagamento da GRU gerada 

pelo endereço eletrônico  

http://consulta.tesouro.fazend

a.gov.br/gru_novosite/gru_si

mples.asp 

 

03/11/2020 a 

24/11/2020 

www.ppgsca.ufam.edu.b

r. 

e 

ppgscaselecao@ufam.edu.br

* 

 

Período de solicitação de 

isenção 

03 a 

13/11/2020 
ppgsca@ufam.edu.br 

Divulgação do resultado da 

análise dos pedidos da isenção 

Até 

17/11/2020 

www.ppgsca.ufam.edu.b

r. 

Interposição de recurso contra o 

indeferimento de isenção de 

inscrição. 

18 a 

19/11/2020 

 

ppgscaselecao@ufam.edu.br 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
mailto:ppgsca@ufam.edu.br
about:blank
about:blank
mailto:%20ppgscaselecao@ufam.edu.br
mailto:%20ppgscaselecao@ufam.edu.br
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Divulgação da homologação 

das inscrições (candidatos 

homologados) 

27/11/2020 
www.ppgsca.ufam.edu.b

r. 

Interposição de recursos 

contra o indeferimento de 

inscrições 

30/11 a 

01/12/2020 

 

ppgscaselecao@ufam.edu.br 

Resultado da análise dos 

recursos 
03/12/2020 

www.ppgsca.ufam.edu.b

r. 

I Etapa: Análise de Projeto  
 07, 09, 10 e 

11/12/2020 

Sala de Reunião 

Remota do PPGSCA 

Divulgação do resultado dos 

aprovados na I Etapa  
14/12/2020 

www.ppgsca.ufam.edu.b

r.   

Interposição de recursos para 

o resultado da I Etapa 

15 e 

16/12/2020 

 

ppgscaselecao@ufam.edu.br 

Resultado da análise dos 

recursos 
18/12/2020 

www.ppgsca.ufam.edu.b

r.   

Divulgação do link para Defesa 

do Projeto de Pesquisa  
06/01/2021 

www.ppgsca.ufam.edu.b

r 

II Etapa – Defesa do Projeto 
 11, 12, 13 e 

14/01/2021 

Sala de 

Videoconferência do 

PPGSCA 

Divulgação do Resultado da II 

Etapa 
18/01/2021 

www.ppgsca.ufam.edu.b

r 

Interposição de recursos para 

o resultado da II Etapa 

19 e 

20/01/2021 
ppgscaselecao@ufam.edu.br 

Resultado da análise dos 

Recursos 
22/01/2021 

www.ppgsca.ufam.edu.b

r 

Envio de comprovantes do 

Lattes 

25 e 

26/01/2021 
ppgscaselecao@ufam.edu.br 

 III - Etapa: Análise de 

Currículo Lattes 

27, 28 e 

29/01/2021 

Sala de Reunião 

Remota do PPGSCA 

about:blank
about:blank
mailto:%20ppgscaselecao@ufam.edu.br
mailto:%20ppgscaselecao@ufam.edu.br
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
mailto:%20ppgscaselecao@ufam.edu.br
mailto:%20ppgscaselecao@ufam.edu.br
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Divulgação do resultado da 

III Etapa 

 

01/02/2021 

www.ppgsca.ufam.edu.b

r.  

Interposição de recursos para 

o resultado da III Etapa 

02 e 

03/02/2021 

ppgscaselecao@ufam.edu.br

* 

Resultado da análise dos 

Recursos 
05/02/2021 

www.ppgsca.ufam.edu.b

r. 

Resultado Final (considerados 

os recursos interpostos) 
09/02/2021 

www.ppgsca.ufam.edu.b

r.  

Período de entrega da 

documentação dos aprovados  

18 a 

22/02/2021 
Secretaria do PPGSCA 

 

Início das Aulas  

 

CALENDÁRI

O DA 

PROPESP 

 

Salas de Aula do 

PPGSCA  

 

Manaus, 17 de novembro de 2020. 

 

Profa. Dra. Adriana Malheiro Alle Marie 

Pró-Reitora, em exercício, de Pesquisa e Pós-Graduação 
(Nota: O original desta Retificação assinado pela Pró-Reitora 

encontra-se à disposição dos interessados no arquivo da 

PROPESP) 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank

