
 

1 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS – CCSA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL – PGPCI 

 

EDITAL Nᵒ 01/2017 

PROCESSO SELETIVO 2017 - MESTRADO ACADÊMICO 

 

RETIFICAÇÃO 

 

No edital nᵒ01/2017, de 14 de fevereiro de 2017: 

 

 Leia-se, na página 2, item 5.1:  

“5.1.2. Os candidatos que tiverem o pedido de isença o indeferido podera o realizar o pagamento 
manual do GRU, conforme procedimento descrito no Ape ndice I, enviando o comprovante de 
pagamento, por meio do email pgpci@ccsa.ufpb.br, até o dia 20 de abril de 2017. 
5.1.3. O prazo final para o pedido de reconsideraça o da isença o e  dia 18 de abril de 2017. A 
divulgaça o do resultado final do pedido de reconsideraça o de isença o ocorrera  dia 19 de abril 
de 2017.” 
 

 Leia-se, na página 6, item VI:  

Atividade Datas 
Publicaça o do edital 08/03/2017 
Prazo de impugnaça o do edital 08 a 20/03/2017 
Perí odo de inscriço es 21/03 a 

07/04/2017 
Período de pedido de isenção 03 a 06/04/2017 
Prazo de entrega presencial do formulário de autodeclaração 07/04/2017 
Divulgação do resultado de isenção 10/04/2017 
Prazo para pagamento da taxa de inscrição dos pedidos de isenção indeferidos 10 a 20/04/2017 
Prazo para postagem do formulário de autodeclaração (via SEDEX) 03/04/2017 
Prazo para postagem do formula rio e comprovantes do Ape ndice III (via SEDEX) 03/04/2017 
Prazo para entrega presencial do formula rio e comprovantes do Ape ndice III 07/04/2017 
Divulgaça o preliminar do resultado do deferimento de inscriço es 11/04/2017 
Prazo final para pedido de reconsideração da isenção 18/04/2017 
Divulgação do resultado final do pedido de reconsideração da isenção 19/04/2017 
Prazo final para pedido de reconsideraça o do deferimento de inscriço es 20/04/2017 
Divulgaça o definitiva do resultado do deferimento de inscriço es 24/04/2017 
Publicaça o preliminar dos resultados da Fase 1 25/04/2017 
Prazo final para pedido de reconsideraça o dos resultados da Fase 1 04/05/2017 
Publicaça o definitiva dos resultados da Fase 1 05/05/2017 
Aplicaça o da prova aos aprovados na Fase 1 relativa a  Fase 2 12/05/2017 
Publicaça o preliminar dos resultados da Fase 2 16/05/2017 
Prazo final para pedido de reconsideraça o dos resultados da Fase 2 25/05/2017 
Publicaça o definitiva dos resultados da Fase 2 26/05/2017 
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Prazo para entrega dos Planos de Trabalho, relativos a  Fase 3 02/06/2017 
Divulgaça o do cronograma de apresentaço es das propostas de pesquisa 06/06/2017 
Apresentaço es de propostas de pesquisa e arguiço es, relativos a  Fase 3  12 a 14/06/2017 
Publicaça o preliminar da Fase 3 e do resultado final do processo seletivo  20/06/2017 
Prazo final para pedido de reconsideraça o do resultado final do processo seletivo 30/06/2017 
Publicaça o definitiva do resultado final do processo seletivo 04/07/2017 
Perí odo de matrí cula 24 a 31/07/2017 
Previsa o preliminar de iní cio das aulas de 2017.2 07/08/2017 

 


