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8.DOCRONOGRAMA

As inscrições, provas, entrevistas e demais procedimentos até o início das aulas

serão realizados de acordo com o seguinte cronograma:

@

Avenida Professor Pinto de Aguçar, 2549, Pituaçu -- CEP. 41.740-090 -- Salvador / BA

E-mail: Ee!!plilg@uçga!:br Telefones: (71) 3206-7975/ 3206-7988 / 3206-7989

Data Horários Atividades

14/11/22

à 20/01/23  
Inscrição para seleção de mestrandos e

doutorandos e envio da documentação exigida

para conforme o item 3.2.

24/01/23 Até às 18h

Publicação de ato homologatório dos pedidos de

inscrição no site
http s ://ucsal.br/institucional/programa-de-

pos-graduacao-em-politicas-sociais-e-cidadania-

ppgpsc/#1660133495117-8905 f2 11-ee4f

26/01/23
Das14hàs18h

Entrevistas individuais de heteroidentificação

para os candidatos(as) pretos(as) [negrosCas) ou

pardos(as)], que concorrem às vagas destinadas

ao Sistema de Ação Afirmativa, realizadas

virtualmente pelo Google Meu. O candidato

receberá e-mail informando o dia, horário e link

de acesso.

30/01/23 Até às 18h

Os docentes deverão entregar as notas dos

anteprojetos e projetos de pesquisa ao

presidente da comissão de seleção.



VERITATI

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR
REITORIA

©

Avenida Professor Pinto de Aguçar, 2549, Pítuaçu -- CEP. 41.740-090 -- Salvador / BA
E-mail: re!!Qrla@ilçga!:br -- Telefones; (71) 3206-7975/ 3206-7988 / 3206-7989

30/01/23 Até às 18h
Divulgação do resultado das entrevistas da

Comissão de heteroidentificação.

31 e 01/02
Das8h30 às

].2h e

Das 14hàs18h

Entrevistas individuais realizadas virtualmente

por meio do Google Meet. O(A) candidato(a)

receberá e-mail informando o dia, horário e link

de acesso.

02/02/2023 IOh

Reunião virtual da comissão de seleção e

colegiado do PPGPSC para estabelecer o

resultado do processo de avaliação realizado.

06/02/2023 14hàs18h

Exame de língua estrangeira presencial somente

para candidatos interessados e inscritos para

este momento da seleção. Local: Campus de

Pituaçu da UCSal, sala a ser informada por e-mail.

08/02/23 Até às 17h

Divulgação do resultado final, em ordem de

classificação, no /ínk:

https://ucsal.br/institucional/programa-de-

p os-graduacao-em-politicas-sociais-e-cidadania-

ppgpsc/#166013 349 5117-890 5 f2 11-ee4f

09 e l0/02/23
Até às 16h30

Prazo para interposição de recurso à Pró-reitora

de Pesquisa e Pós-graduação relativa ao

resultado do processo seletivo, mediante o e-mail

matricula.strictosensu@ucsal.br

14/02/23 Das08h às12h
Reunião virtual da Comissão de Seleção para

encaminhamento dos recursos à Reitoria.

15/02/23 Até às 17h

Publicação de Ato sobre recursos interpostos e

homologação do resultado final do Processo de

Seleção, com seu consequente encerramento na

Reitoria
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16/02/23 a

03/03/ 23

Das8h30 às

12h e

das 14h às

16h30

Matrícula dos 20 primeiros aprovados e

classificados na seleção para o Mestrado e dos lO

primeiros aprovados e classificados na seleção

para o Doutorado. Nesta oportunidade, os

documentos solicitados na inscrição, deverão ser

apresentados. Caso contrário, o candidato

aprovado não poderá realizar a sua matrícula.

06 de Março/2023 Início das aulas.


