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ADITIVO II

EDITAL No 01/2021 de 29 de Julho de 2021  / SELEÇÃO PARA DOUTORADO EM ECOLOGIA E
RECURSOS NATURAIS

TURMA 2022.1

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais, no
uso de suas atribuições legais, torna público o presente aditivo ao EDITAL No 01/2021 de 29 de
Julho de 2021 – Seleção para Doutorado em Ecologia e Recursos Naturais – Turma 2022.1 que:

1. Altera cronograma e prorroga as inscrições e o último dia para enviar a 
documentação exigida para o e-mail ppgernselecaoufc@gmail.com  até o dia  até 
o dia 30-12-2021 conforme especificado abaixo.

DATA ETAPA HORÁRIO/OBSERVAÇÕES

29/07/2021 a
30/12/2021

Período de inscrições
http://www.si3.ufc.br/sigaa/public

Envio dos documentos em formato PDF:
29/07/2021 a 30/12/2021 (arquivo único), e-mail:

ppgernseleçãoufc@gmail.com conforme
especificado neste edital

30/12/2021
Último dia para enviar a documentação exigida

para o e-mail ppgernselecaoufc@gmail.com

Envio dos documentos formato PDF:
 (arquivo único) para o e-mail

ppgernseleçãoufc@gmail.com  conforme
especificado neste edital

30/12/2021
Publicação dos nomes dos integrantes da Comissão

de Seleção do Edital 01/2021
http://www.ppgern.ufc.br

10/01/2022 Divulgação da homologação das inscrições
A notificação de homologação será feita,

exclusivamente, através do e-mail cadastrado pelo
candidato no SIGAA 

11/01/2022 e
12/01/2022

Interposição de recurso à homologação das
inscrições (2 dias úteis)

Via e-mail ppgernseleçãoufc@gmail.com (ver item
7)

13/01/2022
Resposta à interposição de recurso da divulgação

da homologação de inscrições
Resposta pelo presidente da Comissão de Seleção,

via e-mail cadastrado no SIGAA

14/01/2022

Divulgação do cronograma, com o horário, da
Análise do Projeto de Pesquisa, Exposição e

Arguição oral
via Google Meet

O cronograma será divulgado em
http://www.ppgern.ufc.br   conforme especificado  

neste Edital

19/01/2022

Análise do Projeto de Pesquisa, Exposição e
Arguição oral

via Google Meet para candidatos com inscrições
deferidas

A partir das 8:00 horas. 
Conforme o cronograma que será divulgado no dia

14/01/2022

24/01/2022
Divulgação da lista dos candidatos Classificados na

Etapa 1 – Análise do Projeto de Pesquisa e
Arguição oral 

No site http://www.ppgern.ufc.br

25/01/2022 e
26/01/2022

Interposição de recurso da Etapa 1
Interposto formalmente pelo candidato, via

documento assinado/formato-PDF, enviado para o
e-mail ppgernselecaoufc@gmail.com (ver item 7) 

27/01/2022 Resposta à interposição de recurso da Etapa 1
Resposta pelo presidente da Comissão de Seleção,

via e-mail cadastrado no SIGAA

28 /01/2022 Avaliação de Histórico Escolar e Currículo Avaliação interna pela Comissão de Seleção
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31/01/2022 Divulgação do resultado final No site http://www.ppgern.ufc.br

01/02/2022 a
05/02/2022

Interposição de recursos do resultado final
Interposto formalmente pelo candidato, via

documento assinado/formato-PDF, enviado para o
e-mail: ppgernseleçãoufc@gmail.com (ver item 7)

07/02/2022
Resposta à interposição de recurso do Resultado

Final
Resposta pelo presidente da Comissão de Seleção,

via e-mail cadastrado no SIGAA

09/02/2022
Divulgação do RESULTADO FINAL do

processo seletivo após recurso
No site http://www.ppgern.ufc.br

A definir
O período de matrícula será informado

posteriormente conforme calendário da UFC
Via internet em

https://si3.ufc.br/sigaa/verTelaLogin.do

2. Mantém-se inalteradas as demais disposições do  EDITAL No 01/2021 de 29 de Julho de 
2021 – Seleção para Doutorado em Ecologia e Recursos Naturais – Turma 2022.1 não 
expressamente alteradas neste aditivo.

Sem mais a tratar, publique-se.

Fortaleza, CE, 29 de outubro de 2021.

Francisca Soares de Araújo
Coordenadora/PPGERN/UFC
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