
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 
                                                                             MAG/PPGEO/FACEM

EDITAL 02/2022 – MAG/PPGEO-   ADITIVO 01 (Item 6.3 ) e ADITIVO 02 (  Prorrogação do  
período de inscrições)

SELEÇÃO PARA O MESTRADO ACADÊMICO EM GEOGRAFIA, TURMA 2023.1

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em GEOGRAFIA (PPGEO), no uso de
suas atribuições legais, torna público, pelo presente Edital, o termo Aditivo Nº 02 em relação a
prorrogação do perído das inscrições do processo de seleção: 

2.2 Período e link

2.2.1 As inscrições serão realizadas, exclusivamente, via internet, pelo Sistema Integrado de
Gestão  das  Atividades  Acadêmicas  –  SIGAA,  no  período  de  (0h00min  do  dia  18  de
setembro  de  2022  às  23h59min  à  31  de  outubro  de  2022),  no  link:
https://sigaa.uern.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-processo&nivel=S.

6.1 A  inscrição  ocorrerá  no  período  de  0h00min  do  dia  18  de  setembro de 2022 às
23h59min à 31 de outubro de 2022, conforme o quadro de Cronograma da Seleção.

6.3 O Pagamento também poderá ocorrer através de PIX – Chave PIX
geografia@mestrado.uern.br.

                                                                        CRONOGRAMA DA SELEÇÃO

Atividade Data
Lançamento do Edital e publicação
no JOUERN

15/09/2022

Prazo para impugnação do edital 16/09/2022
Resultado da impugnação do
edital

17/09/2022

Período de Inscrições 18/09 a 
31/10/2022

Homologação das Inscrições e dos
pedidos de atendimentos especiais

a partir do dia 03/11/2022

Prazo para pedido de
reconsideração das inscrições e
dos atendimentos especiais

04/11/2022

Publicação da análise dos pedidos
de reconsideração das inscrições e
dos atendimentos especiais

07/11/2022

Aplicação da prova escrita 10/11/2022
Resultado da avaliação da prova
escrita

16/11/2022

Prazo para recorrer do resultado
da prova escrita

17/11/2022
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Resultado dos recursos da
avaliação da prova escrita

21/11/2022

Divulgação do dia e horário das
entrevistas

a partir do dia 22/11/2022

Início das Entrevistas a partir do dia 24/11/2022
Resultado das entrevistas a partir do dia 05/12/2022
Prazo para recorrer do resultado
das entrevistas

06/12/2022

Resultado dos recursos das 
entrevistas

08/12/2022

Resultado da Análise do currículo a partir do dia 12/12/2022
Prazo para recorrer do resultado
da análise dos currículos

14/12/2022

Resultado dos recursos da análise
dos currículos

16/12/2022

Resultado preliminar a partir do dia 19/12/2022
Prazo para recorrer do resultado
preliminar

20/12/2022

Resultado do recurso sobre o
resultado preliminar

21/12/2022

Homologação do resultado final 22/12/2022

Publicação do resultado final no
JOUERN

a partir do dia 03/01/2023

Matrículas dos aprovados na
primeira chamada

06/03/2023 e 07/03/2023

Matrículas dos aprovados na
segunda chamada

08/03/2023

Previsão do início das aulas 15/03/2023

Mossoró-RN, 18 de outubro de 2022.

Comissão de   Seleção
Rodrigo Guimarães de Carvalho

Presidente da Comissao Examinadora
 Profa. Dra. Silvana Praxedes de Paiva Gurgel 
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