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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CAMPUS DE CURITIBANOS 

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOSSISTEMAS AGRÍCOLAS E NATURAIS - PPGEAN 

Rodovia Ulysses Gaboardi, km3 – Caixa Postal 101 / CEP: 89520-000 – Curitibanos/SC Telefone: (048) 3721-6273 ou 7172 

ppgean@contato.ufsc.br 

 

EDITAL DE SELEÇÃO N.° 002/PPGEAN/2021 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ecossistemas Agrícolas e Naturais (PPGEAN) da 

Universidade Federal de Santa Catarina, Campus de Curitibanos / Centro de Ciências Rurais, no uso 

de suas atribuições: 

1 – PRORROGA, para até às 23h59min do dia 06 de fevereiro de 2022, o prazo para inscrições no 

processo seletivo de ingresso no Curso de Mestrado do PPGEAN em 2022/1, referente ao Edital de 

Seleção N.º 001//PPGEAN/2021. 

2 – ALTERA o Anexo IV do Edital de Seleção N.º 001//PPGEAN/2021, referente ao Cronograma de 

Atividades do Processo Seletivo PPGEAN 2022. 

3 – ALTERA o Anexo XI do Edital de Seleção N.º 001//PPGEAN/2021, referente ao Cronograma de 

Atividades das Validações das Autodeclarações. 

 

Curitibanos, 24 de novembro de 2021. 

 

 

__________________________ 

Coordenador 
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ANEXO IV CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROCESSO SELETIVO 

PPGEAN 2022 

 

Data Atividade 

01 de novembro de 2021 Divulgação do Edital. 

06 de fevereiro de 2022 Data limite para a inscrição no processo seletivo. 

08 de fevereiro de 2022 

Homologação das inscrições e Divulgação do 

horário e plataforma de videoconferência para 

realização da arguição de cada candidato 

11 de fevereiro de 2022 
Final do prazo para interposição de recursos 

quanto à homologação das inscrições. 

15 de fevereiro de 2022 

Homologação final das inscrições e Divulgação 

final do horário e plataforma de 

videoconferência para realização da arguição de 

cada candidato 

21 a 25 de fevereiro de 2022 
Realização das arguições por videoconferência 

conforme cronograma previamente divulgado. 

03 de março de 2022 
Divulgação do resultado do processo seletivo 

com divulgação das notas. 

08 de março de 2022 
Final do prazo para interposição de recursos 

quanto ao resultado do processo seletivo. 

11 de março de 2022 
Divulgação do resultado do processo seletivo 

após recursos. 

04 a 08 de abril de 2022 Matrículas no PPGEAN. 

11 de abril de 2022 Início das aulas na UFSC. 
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ANEXO XI CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DAS VALIDAÇÕES DAS 

AUTODECLARAÇÕES 

 

Data Atividade 

07 de fevereiro de 2022 
Início do processo de validação das 

autodeclarações 

18 de fevereiro de 2022 
Resultado final do processo de validação das 

autodeclarações  

21 a 23 de fevereiro de 2022* 

Prazo para a interposição de recursos referente 

ao resultado final da validação das 

autodeclarações 

24 a 25 de fevereiro de 2022 
Período para a análise pela comissão e para as 

respostas aos recursos encaminhados  

 

* O formulário para a interposição de recurso referente ao resultado da validação das autodeclarações 

está disponível no site https://saad.ufsc.br/files/2021/02/REQUERIMENTO-GERAL.1EDITAVEL-

1.pdf 
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