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24 de Julho – Início das inscrições; 

 28 de Julho – Último dia para solicitação de isenção do pagamento da taxa de 

inscrição; 

 31 de Julho – Resultado dos pedidos de isenção; 

 02 de Agosto – Último dia para interpor recurso contra o resultado dos pedidos de 

isenção; 

 04 de Agosto – Resultado dos recursos relativos à isenção; 

 11 de Agosto – Último dia para inscrições; 

 14 de Agosto – Divulgação das inscrições homologadas; 

 16 de Agosto – Último dia para interpor recurso contra a homologação das inscrições; 

 18 de Agosto – Resultado definitivo da análise das inscrições; 

 31 de Agosto – Prova escrita; 

 1º de Setembro – Prova de suficiência em língua estrangeira; 

 18 de Setembro – Resultado preliminar da prova escrita e da análise dos projetos de 

pesquisa; 

 20 de Setembro – Último dia para interposição de recurso contra as notas da prova 

escrita e dos projetos de pesquisa; 

 22 de Setembro – Resultado definitivo da análise dos recursos à avaliação da prova 

escrita e dos projetos de pesquisa e divulgação do cronograma de entrevistas; 

 25 a 29 de Setembro – Realização das entrevistas; 

 05 de Outubro – Divulgação do resultado preliminar das entrevistas; 

 09 de Outubro – Último dia para interposição de recurso contra o resultado das 

entrevistas; 

 11 de Outubro – Resultado definitivo da avaliação dos recursos contrários às notas das 

entrevistas; 

 16 de Outubro – Resultado da prova de suficiência em língua estrangeira e resultado 

final provisório do Processo Seletivo; 

 18 de Outubro – Último dia para interposição de recursos contra as notas da prova de 

suficiência em língua estrangeira e do resultado final do Processo Seletivo. 

 20 de Outubro – Resultado da análise dos recursos interpostos contra as notas da 

prova de suficiência em língua estrangeira e resultado final definitivo do Processo Seletivo. 


