
 

Programa de Pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade  
Centro de Educação e Ciências Humanas  da Universidade Federal de São Carlos 

Via Washington Luís, Km. 235-Cx. Postal 676. CEP: 13565-905 – São Carlos - SP 

Telefone: (16) 3351-8417 - e-mail: ppgcts@power.ufscar.br - Site: 

www.ppgcts.ufscar.br 
 

 

Novo Cronograma do Edital 2019 do Processo Seletivo de  

Mestrado PPGCTS/UFSCar 

Datas (2018) 

Divulgação do edital. No site do PPGCTS: http://www.ppgcts.ufscar.br 23/07 

Prazo para impugnação ou pedido de esclarecimentos sobre o edital. As 

solicitações de esclarecimentos ou indicação de impugnação deverão ser impressas, 

assinadas e entregues em duas vias na Secretaria do PPGCTS. Esta solicitação poderá 

ser feita por intermédio de terceiro, munido de procuração assinada pelo candidato. 

 

24 a 30/07 

Prazo para resposta aos pedidos de impugnação ou pedido de esclarecimentos 

sobre o edital. O resultado será publicado no site do PPGCTS: 

http://www.ppgcts.ufscar.br 

02/08 

Período de inscrições. As inscrições serão realizadas online, exclusivamente via e-

mail do PPGCTS: ppgcts@ufscar.br, com indicação de situações de conflito de 

interesse (vínculos) com membros da comissão preliminar de seleção 
(preenchimento na ficha de inscrição conforme Apêndice C) 

24/08 a 10/09 

 

24 a 30/08 

Divulgação do deferimento e indeferimento das inscrições. O resultado será 

publicado no site do PPGCTS: http://www.ppgcts.ufscar.br 

11/09 

04/09 

Interposição de recurso ao indeferimento das inscrições. Os pedidos deverão ser 

impressos, assinados e entregues em duas vias na secretaria do PPGCTS. Esta 

solicitação poderá ser feita por intermédio de terceiro, munido de procuração assinada 

pelo candidato. 

 

12 a 21/09 

05 a 14/09 

Divulgação final do deferimento das inscrições. O resultado será publicado no site 

do PPGCTS: http://www.ppgcts.ufscar.br 

24/09 

18/09 

Divulgação do resultado em relação à impugnação de membros da comissão 

preliminar de seleção e publicação da comissão definitiva de seleção. O resultado 

será publicado no site do PPGCTS: http://www.ppgcts.ufscar.br. 

 

24/09 

18/09 

Divulgação das datas e os horários para Arguição Oral dos Projetos de pesquisa  

O resultado será publicado no site do PPGCTS: http://www.ppgcts.ufscar.br 
25/09 

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

Primeira Etapa Divulgação do resultado da avaliação do projeto de pesquisa e do 

currículo Lattes (etapa eliminatória) 

15/10 

Período de recurso do resultado da Primeira Etapa 16 a 25/ 10 

Divulgação do resultado dos recursos 29/ 10 

Segunda Etapa – Prova Teórica (etapa classificatória) Local: Anfiteatro Bento Prado 

Júnior na UFSCar/Campus São Carlos – Área Norte.  
12/11 das 

09h00 às 12h00 

Terceira Etapa - Arguição do projeto de pesquisa (etapa eliminatória) Local: 

PPGCTS, Prédio do CECH (2º andar)/ UFSCar / Campus São Carlos – Área Sul  

12 a 14/11 -com início em 

12/11 às 14h00  

DOS RESULTADOS 

Divulgação dos resultados. Divulgação da classificação dos candidatos aprovados. O 

resultado será publicado no site do PPGCTS: http://www.ppgcts.ufscar.br 
23/11 

Interposição de recurso aos resultados Os pedidos deverão ser impressos, assinados 

e entregues em duas vias na secretaria do PPGCTS. Esta solicitação poderá ser feita 

por intermédio de terceiro, munido de procuração assinada pelo candidato. 

26/11 a 07/12 

Resposta à interposição de recurso aos resultados e divulgação final de 

resultados. O resultado será publicado no site do PPGCTS: 

http://www.ppgcts.ufscar.br 

12/12 

 

DA ADMISSÃO 

Matrícula 05 e 06/03/2019 

 
São Carlos, 28 de agosto de 2018  
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