EDITAL DE SELEÇÃO N. 064/2021 – GR/UEA
SELEÇÃO PARA O CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS HUMANAS
DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

ANEXO II

1

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
Todas as publicações relativas ao processo seletivo, incluindo os resultados das aplicações das provas, serão
disponibilizadas no portal de Seleções e Concursos (http://selecao2.uea.edu.br/) da Universidade do Estado do
Amazonas e no sítio eletrônico PPGICH (www.pos.uea.edu.br/cienciashumanas).
Nº

DESCRIÇÃO

DATA

01 Inscrições

11 a 23/11/2021

02 Solicitação de isenção

11 e 12/11/2021

03 Resultado dos Pedidos de Isenção
Prazo para complementação de pagamento de taxa de inscrição (apenas para
04 pedidos de isenção indeferidos). Encaminhar comprovante de pagamento para
o e-mail cienciashumanas@uea.edu.br até às 18h00 do dia 23/11/2021
05 Homologação das inscrições

18/11/2021
até 23/11/2021
30/11/2021

Aplicação da Prova Escrita de Conhecimento Específico*

Em conformidade com o Decreto nº 44.442, de 23 de agosto de 2021, o
Decreto nº 44.629 de 04 de outubro de 2021 e as orientações constantes
na NOTA TÉCNICA 003/2021-GGCOVID/UEA, de 02 de novembro de
06 2021, que determinam a compulsória apresentação do comprovante de
pelo menos duas doses da imunização contra COVID-19 ou dose única,
sendo obrigatória a apresentação da referida comprovação para o
ingresso/acesso de todos os candidatos aos locais de prova e na arguição
do anteprojeto de pesquisa (se realizado presencialmente).

06/12/2021

Aplicação da Prova de Proficiência em Língua Estrangeira*

Em conformidade com o Decreto nº 44.442, de 23 de agosto de 2021, o
Decreto nº 44.629 de 04 de outubro de 2021 e as orientações constantes
na NOTA TÉCNICA 003/2021-GGCOVID/UEA, de 02 de novembro de
07 2021, que determinam a Compulsória apresentação do comprovante de
pelo menos duas doses da imunização contra COVID-19 ou dose única,
sendo obrigatória a apresentação da referida comprovação para o
ingresso/acesso de todos os candidatos aos locais de prova e na arguição
do anteprojeto de pesquisa (se realizado presencialmente).
Resultado da Prova Escrita de Conhecimento Específico e da Prova de
Proficiência em Língua Estrangeira
Encaminhamento dos Anteprojetos de Pesquisa pelos Candidatos Aprovados nas
09
etapas anteriores
08

07/12/2021

15/12/2021
20 a 22/12/2021

10 Resultado da avaliação dos Anteprojetos de Pesquisa
11 Arguição Virtual dos Anteprojetos de Pesquisa**

07/02/2022
09, 10 e 11/02/2022

12 Resultado da Arguição Virtual dos Anteprojetos de Pesquisa

15/02/2022

13 Divulgação da classificação por categoria (AC, PcD, PPP, INDIG e TRANS)

17/02/2022
2

Divulgação da Lista Final de aprovados no processo seletivo para ingresso no
14
Mestrado em Ciências Humanas - PPGICH

22/02/2022

15 Matrícula***

Março/2022

* O(s) local(is) de aplicação da Prova Escrita de Conhecimento Específico e da Prova de Proficiência em Língua Estrangeira será(ão)
informado no Ato de Homologação das Inscrições.
** O link da videoconferência da 4ª Etapa (Arguição Virtual dos Anteprojetos de Pesquisa) será informado no Resultado da Prova

Escrita de Conhecimento Específico e da Prova de Proficiência em Língua Estrangeira.

*** Em função da pandemia, a data de matrícula poderá ser prorrogada, com aviso a ser enviado para o e-mail do candidato informado
no Formulário Eletrônico de Inscrição e ainda publicado nos canais oficiais de comunicação utilizados por este Processo Seletivo.

