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PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE PÓSGRADUÇÃO EM TURISMO E PATRIMÔNIO
COMUNICADO 02/2021 – CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO
Em cumprimento ao Edital PPGTURPATRI/UFOP 01/2020 e sua respectiva retificação
que suspendeu o primeiro calendário do processo seletivo, a coordenação do Programa
torna público o novo calendário:
CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO
•

26/02/2021 – Divulgação dos membros da banca examinadora.

•

26/02/2021 - Homologação das inscrições.

•

01/03/2021 – Prazo para recursos da homologação das inscrições

•

03/03/2021 – Publicação do resultado dos recursos

Primeira etapa:
•

18/03/2021 - Publicação do resultado da análise do anteprojeto de dissertação.

•

19/03/2021 – Prazo para recursos.

•

22/03/2021 - Publicação do resultado dos recursos.

Segunda etapa
•

24/03/2021 – Envio dos e-mails aos/às candidatos/as classificados com a data, os
horários das entrevistas de arguição dos projetos e os links de acesso.

•

26/03/2021 - Prazo para os/as candidatos/as responderem aos e-mails dando
ciência das datas e horários das entrevistas.

•

29/03/2021 a 31/03/2021 – realização das entrevistas de arguição dos
anteprojetos.

•

05/04/2021 – Publicação do resultado da arguição dos anteprojetos

•

06/04/2021 – Prazo para recursos.

•

07/04/2021 – Publicação do resultado dos recursos.

Terceira etapa:

•

07/04/2021 – Envio dos e-mails aos/às candidatos/as aprovados na segunda etapa
com o link de acesso para realização da Prova de Língua Estrangeira.

•

09/04/2021 - Prazo para os/as candidatos/as responderem aos e-mails dando
ciência do recebimento do link de acesso.

•

12/04/2021 - 14:00-16:00h - Prova de Proficiência em Língua Estrangeira.

•

15/04/2021 - Publicação dos resultados da prova de proficiência em Língua
Estrangeira.

•

16/04/2021 – Prazo para os recursos.

•

19/04/2021 - Resultado dos recursos.

Quarta etapa:
•

22/04/2021 - Divulgação do resultado da análise do currículo.

•

23/04/2021 – Prazo para recurso.

•

26/04/2021 – Divulgação do resultado dos recursos.

Resultado final preliminar.
•

26/04/2021 - Divulgação do resultado final preliminar.

•

29/04/2021 – Prazo para recurso.

•

30/04/2021 - Resultado dos recursos.

Resultado final:
•

03/05/2021- Publicação da homologação do resultado final.

Ouro Preto, 26 de Fevereiro de 2021.
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