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PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE PÓS

GEOGRAFIA (MESTRADO ACADÊMICO) 

Segunda Retificação do EDITAL N

14/11/2018 – Resultado provisório da prova escrita. 

19 e 20/11/2018 – Recurso contra o resultado da prova escrita. 

21/11/2018 – Resultado definitivo da prova escrita.

19/11/2018 – Divulgação do resultado provisório da prova de língua estrangeira e 

calendário de entrevistas.  

20 e 21/11/2018 – Recurso contra o resultado da prova de língua estrangeira. 

22/11/2018 - Divulgação do resultado definitivo da prova de l

calendário de entrevistas. 

23/11/2018 – Entrevistas e análise curricular. 

26/11/2018 – Divulgação do resultado provisório da entrevista e da análise curricular.

27/11/2018 a 28/11/2018 – Recurso contra o resultado da entre

29/11/2018 – Divulgação do resultado definitivo da entrevista e da análise curricular.

29/11/2018 – Divulgação do resultado final provisório do processo seletivo.

30/11/2018 a 03/12/2018 – Recurso contra o resultado final pr

seletivo. 

04/12/2018 - Divulgação do resultado final do processo seletivo.
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PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

GEOGRAFIA (MESTRADO ACADÊMICO) – TURMA 2019. 

EDITAL Nº. 01/2018 

Resultado provisório da prova escrita.  

Recurso contra o resultado da prova escrita.  

Resultado definitivo da prova escrita. 

Divulgação do resultado provisório da prova de língua estrangeira e 

Recurso contra o resultado da prova de língua estrangeira. 

Divulgação do resultado definitivo da prova de língua estrangeira e 

Entrevistas e análise curricular.  

Divulgação do resultado provisório da entrevista e da análise curricular.

Recurso contra o resultado da entrevista e da análise curricular. 

Divulgação do resultado definitivo da entrevista e da análise curricular.

Divulgação do resultado final provisório do processo seletivo.

Recurso contra o resultado final provisório do processo 

Divulgação do resultado final do processo seletivo. 
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GRADUAÇÃO EM 

 

Divulgação do resultado provisório da prova de língua estrangeira e 

Recurso contra o resultado da prova de língua estrangeira.  

íngua estrangeira e 

Divulgação do resultado provisório da entrevista e da análise curricular. 

vista e da análise curricular.  

Divulgação do resultado definitivo da entrevista e da análise curricular. 

Divulgação do resultado final provisório do processo seletivo. 

ovisório do processo 


