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4ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL N.° 027/2020 – 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 em 2021 no curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento 

Humano - PPGCiMH, com efeito, determina:   

 

I - Onde se lê: 

3.1. O período de inscrição para o Exame de Seleção será de 02 a 31 de janeiro de 2021 (Anexo II). 

 

Leia-se: 

3.1. O período de inscrição para o Exame de Seleção será de 01 de janeiro de 2021 até 02 de abril 

de 2021(Anexo II).  

 

II - Onde se lê: 

3.6. Vencimento: 30/01/2021 

 

Leia-se: 

3.6 Vencimento: 02/04/2021.  

 

III - Onde se lê: 

3.11.1 Poderá também ser concedida isenção do pagamento do valor da inscrição a candidato não 

inscrito CadÚnico, mediante auto declaração, justificativa e comprovação de vulnerabilidade 

socioeconômica a ser analisada pela Coordenação do PPGCiMH. 

 

Leia-se: 

3.11.1 Poderá também ser concedida isenção do pagamento do valor da inscrição a candidato não 

inscrito no CadÚnico, mediante autodeclaração com justificativa de situação de vulnerabilidade 

socioeconômica, a ser analisada pela Coordenação do PPGCiMH. 

 
IV - Onde se lê: 

3.11.2 O candidato deverá encaminhar o requerimento de taxa de isenção da inscrição, devidamente 

assinado e digitalizado, exclusivamente para o e-mail ppgcimh@ufam.edu.br, até às 23:59 horas do 

dia 15 de janeiro de 2021. 
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Leia-se: 

3.11.2 O candidato deverá encaminhar o requerimento de taxa de isenção da inscrição, devidamente 

assinado e digitalizado, exclusivamente para o e-mail ppgcimh@ufam.edu.br, até às 23:59 horas do 

dia 28 de fevereiro de 2021. 

 

V - Onde se lê: 

3.14. O resultado do julgamento definitivo previsto no subitem anterior será divulgado pelo site oficial 

do PPGCiMH (https://www.ppgcimh.ufam.edu.br), até o dia 21 de janeiro de 2021 (AnexoII). 

 

Leia-se: 

3.14 O resultado do julgamento preliminar previsto no subitem anterior será divulgado pelo site oficial 

do PPGCiMH (http://ppgcimh.ufam.edu.br), até dia 05 de março de 2021 (AnexoII). 

 

VI - Onde se lê: 

3.20 A lista de homologação definitiva das inscrições será publicada até o dia 04 de fevereiro de 2021 

no endereço eletrônico https://www.ppgcimh.ufam.edu.br e https://propesp.ufam.edu.br/pos graduacao-

stricto-sensu.html (Anexo II). 

 

Leia-se: 

3.20 A lista de homologação definitiva das inscrições será publicada até o 08 de abril de 2021 no 

endereço no endereço eletrônico https://www.ppgcimh.ufam.edu.br e https://propesp.ufam.edu.br/pos 

graduacao-stricto-sensu.html (Anexo II). 

 
VII - Onde se lê: 

4.1.2 A divulgação do resultado final da Análise do projeto ocorrerá no dia 15 de fevereiro de 2021, no 

endereço eletrônico https://www.ppgcimh.ufam.edu.br e https://propesp.ufam.edu.br/pos-graduacao-

stricto-sensu.html (Anexo II). 

 

Leia-se: 

4.1.2 A divulgação do resultado final da Análise do projeto ocorrerá no 19 de abril de 2021, no endereço 

eletrônico https://www.ppgcimh.ufam.edu.br e https://propesp.ufam.edu.br/pos-graduacao-stricto-

sensu.html (Anexo II). 
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VIII - Onde se lê: 

4.1.8 A apresentação e arguição do projeto serão realizadas nos dias 19, 22, 23 e 24 de fevereiro de 

2021, com resultado final a ser publicado até o dia 02 de março de 2021 no endereço eletrônico 

https://propesp.ufam.edu.br/pos-graduacaostricto-sensu.html https://www.ppgcimh.ufam.edu.br (Anexo 

II). 

 

Leia-se: 

4.1.8 A apresentação e arguição do projeto será realizada nos dias 22, 23, 26, 27, 28 e 29 de abril 

de 2021, com resultado final a ser publicado até o dia 03 de maio de 2021 no endereço eletrônico 

https://propesp.ufam.edu.br/pos-graduacaostricto-sensu.html https://www.ppgcimh.ufam.edu.br (Anexo 

II). 

 
IX - Onde se lê: 

5.4 A divulgação da classificação final será realizada no dia 09 de março de 2021, no endereço 

eletrônico https://www.ppgcimh.ufam.edu.br e https://propesp.ufam.edu.br/pos-graduacao-stricto-

sensu.html. 

 

Leia-se: 

5.4 A divulgação da classificação final será realizada no dia 13 de maio de 2021, no endereço eletrônico 

https://www.ppgcimh.ufam.edu.br e https://propesp.ufam.edu.br/pos-graduacao-stricto-sensu.html. 

  



 
 
 

4 
 
 

Poder Executivo 
Ministério da Educação 
Universidade Federal do Amazonas 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
 
 

 

X – Calendário Retificado 

ANEXO II 

CALENDÁRIO DE EVENTOS 

 

ETAPAS  DATA  LOCAL  

Divulgação do edital 
01/10 a 

31/12/2020 

Site da Propesp: 

https://propesp.ufam.edu.br/pos

-graduacao-stricto-sensu.html 

Site do PPGCiMH: 

http://ppgcimh.sites.ufam.edu.br  

Período de requerimento de isenção do 

pagamento da taxa de inscrição (alunos carentes 

e em vulnerabilidade social) 

De 01 a 

28/03/2021  

Exclusivamente  por  e-

mail ppgcimh@ufam.edu.br 

Divulgação do resultado preliminar dos pedidos 

de isenção de pagamento da taxa de inscrição.  
05/03/2021  

Site da Propesp: 

https://propesp.ufam.edu.br/pos

-graduacao-stricto-sensu.html 

Site do PPGCiMH: 

http://ppgcimh.sites.ufam.edu.br 

Interposição de recursos em face do resultado 

preliminar dos pedidos de isenção de 

pagamento da taxa de inscrição.  

06 a  

07/03/2021  

Exclusivamente  por  e-

mail ppgcimh@ufam.edu.br 

Divulgação do resultado definitivo dos pedidos 

de isenção de pagamento da taxa de inscrição.  
08/03/2021  

Site do PPGCiMH: 

http://ppgcimh.sites.ufam.edu.br 

Período de Inscrições e Pagamento da GRU  

gerada pelo endereço eletrônico   

http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosi 
te/gru_simples.asp  
Enviada via e-mail, com postagem até as 23:59 
horas do dia 02/04/2021  

  

De 02/01 a 

02/04/2021  

Exclusivamente  por  e-

mail ppgcimh@ufam.edu.br 

https://propesp.ufam.edu.br/pos-graduacao-stricto-sensu.html
https://propesp.ufam.edu.br/pos-graduacao-stricto-sensu.html
http://ppgcimh.sites.ufam.edu.br/
https://propesp.ufam.edu.br/pos-graduacao-stricto-sensu.html
https://propesp.ufam.edu.br/pos-graduacao-stricto-sensu.html
http://ppgcimh.sites.ufam.edu.br/
http://ppgcimh.sites.ufam.edu.br/
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp
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Divulgação da homologação preliminar das 

inscrições (candidatos homologados)  
05/04/2021  

Site da Propesp: 

https://propesp.ufam.edu.br/pos

-graduacao-stricto-sensu.html 

Site do PPGCiMH: 

http://ppgcimh.sites.ufam.edu.br 

Interposição  de  recursos  em  face  da  

homologação preliminar das inscrições  

06 e  

07/04/2021  

Exclusivamente  por  e-

mail ppgcimh@ufam.edu.br 

Divulgação da homologação definitiva das 

inscrições (candidatos homologados)  
08/04/2021  

Site da Propesp: 

https://propesp.ufam.edu.br/pos

-graduacao-stricto-sensu.html 

Site do PPGCiMH: 

http://ppgcimh.sites.ufam.edu.br 

Divulgação da nota referente ao Projeto – I 

Etapa 

  

16/04/2021  

Site da Propesp: 

https://propesp.ufam.edu.br/pos

-graduacao-stricto-sensu.html 

Site do PPGCiMH: 

http://ppgcimh.sites.ufam.edu.br 

Interposição  de  recursos  em  face 

 a   

nota referente ao Projeto da I Etapa  

 

17 a 

18/04/2021  

Exclusivamente  por  e-

mail ppgcimh@ufam.edu.br 

  

Divulgação da lista definitiva dos aprovados na  

I Etapa (até 96 vagas)   

  

19/04/2021  

Site da Propesp: 

https://propesp.ufam.edu.br/pos

-graduacao-stricto-sensu.html 

Site do PPGCiMH: 

http://ppgcimh.sites.ufam.edu.br 

https://propesp.ufam.edu.br/pos-graduacao-stricto-sensu.html
https://propesp.ufam.edu.br/pos-graduacao-stricto-sensu.html
http://ppgcimh.sites.ufam.edu.br/
https://propesp.ufam.edu.br/pos-graduacao-stricto-sensu.html
https://propesp.ufam.edu.br/pos-graduacao-stricto-sensu.html
http://ppgcimh.sites.ufam.edu.br/
https://propesp.ufam.edu.br/pos-graduacao-stricto-sensu.html
https://propesp.ufam.edu.br/pos-graduacao-stricto-sensu.html
http://ppgcimh.sites.ufam.edu.br/
https://propesp.ufam.edu.br/pos-graduacao-stricto-sensu.html
https://propesp.ufam.edu.br/pos-graduacao-stricto-sensu.html
http://ppgcimh.sites.ufam.edu.br/
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Divulgação dos dias, horários e membros da 

banca de defesa do Projeto – II Etapa  
20/04/2021  

Exclusivamente  por  e-

mail ppgcimh@ufam.edu.br 

Apresentação e arguição do Projeto – II Etapa 

  

22, 23, 26, 

27, 28 e 

29/04/2021  

Site do PPGCiMH: 

http://ppgcimh.sites.ufam.edu.br 

Divulgação resultado preliminar da II Etapa  

  
30/04/2021  

Site da Propesp: 

https://propesp.ufam.edu.br/pos

-graduacao-stricto-sensu.html 

Site do PPGCiMH: 

http://ppgcimh.sites.ufam.edu.br 

Interposição de recursos em face do resultado 

preliminar da II Etapa  

  

01 a 

02/05/2021  

Exclusivamente  por  e-

mail 

ppgcimh@ufam.edu.br 

Divulgação do resultado final da II Etapa (até 64 

vagas)  
03/05/2021  

Site da Propesp: 

https://propesp.ufam.edu.br/pos

-graduacao-stricto-sensu.html 

Site do PPGCiMH: 

http://ppgcimh.sites.ufam.edu.br  

Divulgação do resultado final da análise do 

Curriculum Lattes 
07/05/2021 

Site da Propesp: 

https://propesp.ufam.edu.br/pos

-graduacao-stricto-sensu.html 

Site do PPGCiMH: 

http://ppgcimh.sites.ufam.edu.br 

http://ppgcimh.sites.ufam.edu.br/
https://propesp.ufam.edu.br/pos-graduacao-stricto-sensu.html
https://propesp.ufam.edu.br/pos-graduacao-stricto-sensu.html
http://ppgcimh.sites.ufam.edu.br/
https://propesp.ufam.edu.br/pos-graduacao-stricto-sensu.html
https://propesp.ufam.edu.br/pos-graduacao-stricto-sensu.html
http://ppgcimh.sites.ufam.edu.br/
https://propesp.ufam.edu.br/pos-graduacao-stricto-sensu.html
https://propesp.ufam.edu.br/pos-graduacao-stricto-sensu.html
http://ppgcimh.sites.ufam.edu.br/
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Interposição de recursos em face do resultado 

preliminar da III Etapa  

  

08 a 

09/05/2021  

Exclusivamente  por  e-

mail 

ppgcimh@ufam.edu.br 

Divulgação da lista de candidatos classificados 

(32 vagas regulares+6 vagas suplementares) 
10/05/2021 

Site da Propesp: 

https://propesp.ufam.edu.br/pos

-graduacao-stricto-sensu.html 

Site do PPGCiMH: 

http://ppgcimh.sites.ufam.edu.br 

Interposição de recursos em face do resultado 

da lista de candidatos classificados  

 

11 a 

12/05/2021 

Exclusivamente  por  e-

mail 

ppgcimh@ufam.edu.br 

Resultado de recursos em face do resultado da 

lista de candidatos classificados  

 

13/05/2021 

Site da Propesp: 

https://propesp.ufam.edu.br/pos

-graduacao-stricto-sensu.html 

Site do PPGCiMH: 

http://ppgcimh.sites.ufam.edu.br 

Período regular de matrícula dos aprovados   

  

Conforme 

calendário 

da 

PROPESP-

UFAM 2021 

Na Secretaria do PPGCiMH, 

localizada no Setor Sul, Mini 

Campus Universitário da 

UFAM, Bloco B. Av. Rodrigo 

Octavio J. Ramos, 6200. 

69080-900.  

Manaus, AM.  

  

Início das Aulas   

  

Conforme 

calendário 

da 

PROPESP-

UFAM 2021  

Salas de aula da Pós 

Graduação, Setor Sul do  

Mini Campus, Bloco C. Av. 

Rodrigo Octavio J. Ramos, 

6200. 69080-900.  

Manaus, AM.  

 

https://propesp.ufam.edu.br/pos-graduacao-stricto-sensu.html
https://propesp.ufam.edu.br/pos-graduacao-stricto-sensu.html
http://ppgcimh.sites.ufam.edu.br/
https://propesp.ufam.edu.br/pos-graduacao-stricto-sensu.html
https://propesp.ufam.edu.br/pos-graduacao-stricto-sensu.html
http://ppgcimh.sites.ufam.edu.br/
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Manaus, 01 de fevereiro de 2021. 
 
 

Profa. Dra. Selma Suely Baçal de Oliveira 
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 

(Nota: O original desta Retificação assinado pela Pró-Reitora encontra-se  
à disposição dos interessados no arquivo da PROPESP) 

 


