
 

RETIFICAÇÃO Nº 1, de 21 de fevereiro de 2020 - Doutorado 
 

O Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas retifica o EDITAL 

02/2021/PGA-CCA e  comunica a prorrogação do período de inscrição até 

08/03/2022, no link http://www.capg.ufsc.br/inscricao/. Demais datas do cronograma 

permanecem inalteradas. 
 

VII – CRONOGRAMA DA SELEÇÃO 

 

Período Atividade 

24/01 a 

08/03/2022 

Período de inscrições. 

Até 11/03/2022 Homologação das inscrições através do site http://ppgagro.posgrad.ufsc.br/ a partir 

das 14h.  

Até 16/03/2022 Prazo para recurso à homologação das inscrições, na forma do item VIII deste 

Edital. 

Até 21/03/2022 Divulgação do resultado etapa 1 (análise documental) e dos candidatos classificados 

para a Etapa 2, através do site http://ppgagro.posgrad.ufsc.br/ a partir das 14h. 

24/03/2022 Prazo final para pedido de recurso do resultado da 1ª etapa, na forma do item VIII 

deste Edital. 

29/03/2022 Prazo final para resposta da Comissão à solicitação de recurso do resultado da 1ª 

etapa. 

18/04 a 

27/04/2022 

Defesa do projeto pelos candidatos classificados (2ª Etapa). 

Até 28/04/2022 Divulgação dos candidatos classificados na Etapa 2 através do site 

http://ppgagro.posgrad.ufsc.br/ e no mural do PGA. 

03/05/2022 Prazo final para pedido de recurso do resultado da 2ª etapa, na forma do item VIII 

deste Edital 

05/05/2022 Prazo final para resposta da Comissão à solicitação de recurso do resultado da 2ª 

etapa 

http://www.capg.ufsc.br/inscricao/index.xhtml?cdCurso=41000382
http://ppgagro.posgrad.ufsc.br/


06/05/2022 Divulgação da lista dos aprovados, através do site http://ppgagro.posgrad.ufsc.br/ 

29/03 a 

29/04/2022 

Período de validação de autodeclarações de optantes por ação afirmativa, incluindo 

primeira validação, prazo para recursos, avaliação de recursos e publicação de 

resultados 

13/05//2022 Data limite para confirmação pelos aprovados da intenção de cursar o doutorado em 

Agroecossistemas, através do e-mail: selecao.ppga@contato.ufsc.br. A não 

confirmação implica na perda da vaga. 

18 a 22/07/2022 Período estimado para realização da matrícula dos candidatos que confirmaram 

intenção de cursar o doutorado, podendo sofrer alterações conforme calendário 

acadêmico da UFSC. Formulário de solicitação de matrícula a ser disponibilizado 

no site do Programa no período da matrícula. Dúvidas podem ser sanadas por E-

mail: selecao.ppga@contato.ufsc.br 
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