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SEGUNDO	   ADITAMENTO	   DO	   EDITAL	   DE	   SELEÇÃO	   AO	   MESTRADO	   EM	  
GEOGRAFIA	  2015	  

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia, do Instituto de Ciências 

da Sociedade e Desenvolvimento Regional, da Universidade Federal Fluminense (Campos dos 

Goytacazes), no uso de suas atribuições legais, e em consonância com a decisão do Colegiado 

deste programa em reunião ordinária realizada no dia 1º de setembro de 2014, torna pública a 

alteração do calendário do processo seletivo de alunos para a turma 2015 do Mestrado em 

Geografia, em função do feriado do funcionário público, no dia 29/09/2014. Assim sendo, no 

item 8 do Edital de Seleção ao Mestrado em Geografia 2015, o quadro deverá ser substituído 

pelo quadro a seguir: 

DATA	   ETAPAS	  DO	  PROCESSO	  SELETIVO	  
21/07/14	   seg	   Abertura	  das	  inscrições	  
17/10/14	   sex	   Encerramento	  das	  inscrições	  

24/10/14	   sex	  
Divulgação	  na	  página	  eletrônica	  www.ppg.uff.br	  da	  lista	  de	  candidatos	  com	  inscrição	  
homologada	  
Abertura	  para	  recursos	  relativo	  ao	  indeferimento	  da	  inscrição	  

29/10/14	   qua	   Encerramento	  de	  solicitação	  de	  recurso	  de	  indeferimento	  da	  inscrição	  

31/10/14	   sex	  
Publicação	  da	  lista	  definitiva	  de	  candidatos	  com	  inscrição	  homologada	  no	  site	  
www.ppg.uff.br	  

03/11/14	   seg	   Etapa	  1	  (Prova	  Escrita)	  e	  Etapa	  2	  (Prova	  de	  Inglês)	  

10/11/14	   seg	  
Divulgação	  na	  página	  eletrônica	  da	  lista	  de	  candidatos	  aprovados	  na	  Etapa	  1	  (Prova	  	  
Escrita)	  e	  na	  Etapa	  2	  (prova	  de	  ingles)	  
Abertura	  para	  recursos	  de	  revisão	  destas	  etapas	  

11/11/14	   ter	   Encerramento	  de	  solicitação	  de	  recurso	  de	  revisão	  das	  Etapas	  1	  e	  2	  
14/11/14	   sex	   Divulgação	  da	  lista	  definitiva	  de	  candidatos	  aprovados	  nas	  etapas	  1	  e	  2	  

05/12/14	   sex	   Divulgação	  dos	  resultados	  da	  Etapa	  3	  e	  da	  Etapa	  4	  e	  da	  classificação	  final	  
Abertura	  para	  recurso	  da	  classificação	  final	  

09/12/14	   ter	   Encerramento	  de	  solicitação	  de	  recurso	  da	  classificação	  final	  
12/12/14	   sex	   Divulgação	  final	  do	  resultado	  da	  seleção	  
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