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RETIFICAÇÃO DO EDITAL PPGSSDR n° 1/2023 

PROCESSO SELETIVO TURMA 2023 – MESTRADO ACADÊMICO 

 

A Coordenadora do PPGSSDR/UFF informa a ALTERAÇÃO no CALENDÁRIO de 

seleção da Turma 2023.  

CALENDÁRIO DA SELEÇÃO DO PPGSSDR-UFF PARA O ANO DE 2023: 

ETAPA DATA HORÁRIO LOCAL 

Inscrições 20 de 

dezembro 

de 2022 a 

20 de 

março de 

2023  

(2ª feira) 

Até às 20h  Inscrições pelo formulário online 

https://forms.gle/ehRS8DzYGhD9Tn8N8 

Resultado da 

homologação 

da inscrição  

21 de 

março de 

2023  

(3ª feira) 

14h Listagem divulgada no Facebook do 

Programa e enviada aos(às) 

candidatos(as) por e-mail. 

Recurso a não 

homologação de 

inscrição 

21 de 

março de 

2023  

(3ª feira) 

De 15 às 

18h 

Formulário on line (o link será divulgado 

até o dia 20/03, por e-mail, aos (às) 

candidatos (as). 

Resultado  do 

recurso 

21 de 

março de 

2023  

(3ª feira) 

20h O resultado será enviado por e-mail ao 

(à) candidato (a). 

Prova escrita 22 de 

março de 

2023  

(4ª feira) 

13h às 16h Auditório 4º andar - sala 405. Os (as) 

candidatos deverão chegar com uma hora 

de antecedência.  

Divulgação do 

resultado da 

prova escrita  

24 de 

março de 

2023  

(6ª feira) 

18h Listagem divulgada no Facebook do 

Programa e enviada aos(às) 

candidatos(as) por e-mail. 

Divulgação dos 

horários das 

24 de 

março de 

18h Listagem divulgada no Facebook do 

Programa e enviada aos(às) 

https://forms.gle/ehRS8DzYGhD9Tn8N8


entrevistas 2023 (6ª 

feira) 

candidatos(as) por e-mail. 

Envio, pelos 

(as) candidatos 

(as) aprovados 

(as) na prova 

escrita, dos 

anteprojetos de 

pesquisa 

27 de 

março de 

2023 (2ª 

feira) 

Até 14h Formulário on line (o link será 

divulgado, por e-mail, aos (às) 

candidatos (as). 

Entrega 

obrigatória do 

Lattes, 

documentos 

exigidos no ato 

da inscrição, 

documentos 

comprobatórios 

do Curriculum 

Lattes e 

anteprojeto de 

pesquisa (todos 

os documentos 

impressos) 

29 de 

março de 

2023 (4ª 

feira) 

De 11 às 

12:30h 

Secretaria do PPGSSDR da ESS/UFF - 

3° andar / Bloco E, sala 301 

Entrevistas 29 de 

março de 

2023 (4ª 

feira)  

De 14h às 

20h  

 

Sala 319 (Auditório do PPGSSDR), 

Campus do Gragoatá, Bloco E, Niterói 

Entrevistas 30 de 

março de 

2023 (5ª 

feira) 

De 14h às 

20h. 

Sala 319 (Auditório do PPGSSDR), 

Campus do Gragoatá, Bloco E, Niterói 

Resultado das 

entrevistas 

31 de 

março de 

2023 (6ª 

feira) 

18h Listagem divulgada no Facebook do 

Programa e enviada aos(às) 

candidatos(as) por e-mail. 

Resultado da 

seleção – 

classificação 

geral 

31 de 

março de 

2023 (6ª 

feira) 

18h Listagem divulgada no Facebook do 

Programa e enviada aos(às) 

candidatos(as) por e-mail. 

Recurso para 

revisão de erro 

material 

31 de 

março de 

2023 (6ª 

feira) 

Até 20h Formulário on line (formulário será 

divulgado por e-mail aos/às 

candidtos/as) 

Resultado do 

recurso para 

revisão de erro 

material 

04 de 

abril de 

2023 (3ª 

feira) 

13h Listagem divulgada no Facebook do 

Programa e enviada aos(às) 

candidatos(as) por e-mail. 

Resultado final 04 de 

abril de 

14h Listagem divulgada no Facebook do 

Programa e enviada aos(às) 



2023 (3ª 

feira) 

candidatos(as) por e-mail. 

Matrícula 05 de 

abril de 

2023 (4ª 

feira) 

14 às 18h Secretaria da Pós-Graduação em Serviço 

Social e Desenvolvimento Regional da 

ESS/UFF – 3° andar / Bloco E, sala 321 

Divulgação dos 

candidatos 

reclassificados 

(se 

houver/couber) 

05 de 

abril de 

2023 (4ª 

feira) 

19h Listagem divulgada no Facebook do 

Programa. O Programa enviará e-mail 

aos/às reclassificados/as. 

Matrícula dos 

reclassificados 

(se 

houver/couber) 

12 de 

abril de 

2023 (4ª 

feira) 

De 9 às 10h. Secretaria da Pós-Graduação em Serviço 

Social e Desenvolvimento Regional da 

ESS/UFF – 3° andar / Bloco E, sala 301 

Início das aulas 12 de 

abril de 

2023 (4ª 

feira) 

  

Término das 

aulas 

04 de 

agosto de 

2023 

  

Observação: toda a comunicação do Programa com os/as candidatos/as será realizada por meio 

de e-mail. Manter o e-mail/caixa de correios sempre atualizados.  

 

Niterói, 08 de março de 2023 

 

 

 

 

 

Profa Dra Larissa Dahmer Pereira  

Coordenadora do PPGSSDR-UFF 

SIAPE 2358597 
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