
 

Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva ISC/UFF 

 

Errata Nº01 ao Edital PPGSC, Nº 01/2022 

 

PROCESSO SELETIVO PARA O MESTRADO EM SAÚDE COLETIVA- 2022 

PRORROGAÇÃO DO CRONOGRAMA OFICIAL 

 

O Cronograma oficial do Edital de Seleção do PPGSC foi prorrogado conforme o quadro abaixo: 

 

XIII- CRONOGRAMA  

Item Data/Período Acesso 

Lançamento do Edital 28/03/2022 http://isc.uff.br/ 

Solicitação de isenção da taxa de inscrição  02/05 a 18/05/2022 proseletivoscuff@gmail.com 

Período de inscrições 28/03 a 20/05 
Secretaria do PPGSC ou 

proseletivoscuff@gmail.com 

Divulgação das referências bibliográficas para a 

Avaliação de conhecimentos em Saúde Coletiva 
05/04/2022  http://isc.uff.br/ 

Divulgação da homologação das inscrições 
27/05/2022 

Até 18h 
http://isc.uff.br/ 

Avaliação de conhecimentos em Saúde Coletiva 

 

07/06/2022 

9h às 12h 

 

Local de prova será informado até 

03/06/2022 por e-mail e no site 

http://isc.uff.br/ 

Divulgação do resultado da avaliação de 

conhecimento em Saúde Coletiva 

23/06/2022 

Até 17h 

Por e-mail e no site 

http://isc.uff.br/ 

Vista da prova de conhecimentos em saúde 

coletiva e interposição de recursos pelos 

candidatos  

24/06/2022 

de 09h às 14h 

Enviar solicitação para 

proseletivoscuff@gmail.com 

Divulgação dos resultados da avaliação dos 

recursos interpostos pelos candidatos 

27/06/2022 

Até 18h 
Por e-mail  

Divulgação do dia, horário e local para 

realização da argüição 

27/06/2022 

Até 18h  

Por e-mail e no site 

http://isc.uff.br/ 

Avaliação de conhecimento em Língua Inglesa 
29/06 

9h às 11h 

Local de prova será informado até 

24/06 por e-mail e no site 

http://isc.uff.br/ 

Realização das arguições de pré-projeto de 

mestrado 

29/06, 30/06 e 

01/07/2022 

 

Horário e Local das arguições 

serão informados até 24/06  

Divulgação do resultado final 
05/07/2022 

Até 18h 

Por e-mail e no site 

http://isc.uff.br/ 

Recursos e revisão da etapa de análise da prova 

de inglês, currículo e pré-projeto  

 06/07 e 07/07/2022 

Até 18h 

Enviar solicitação para 

proseletivoscuff@gmail.com 

Divulgação dos resultados da avaliação dos 

recursos interpostos pelos candidatos 

08/07/2022 

Até 18h 
Por e-mail 

Homologação do resultado da seleção pelo 

Colegiado do Mestrado 
20/07/2022 

Por e-mail e no site 

http://isc.uff.br/ 

Divulgação do resultado final da seleção 
20/07/2022 

Até 18h 

Por e-mail e no site 

http://isc.uff.br/ 
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Matrícula e inscrição em disciplinas  
27/07 a 10/08/2022 

9h às 18h 

Via e-mail 

proseletivoscuff@gmail.com 

Início das aulas 22/08/2022 - 

 

 

 

Niterói, 29 de abril de 2022. 

 

 

 

 

 

Mônica de Rezende 

Coordenadora 

Mestrado em Saúde Coletiva 

PPGSC-UFF 
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