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EDITAL DE RETIFICAÇÃO N.º 2/2022/PPGECT,  

RETIFICA O EDITAL N.º 14/2021/PPGECT 
 

 O Coordenador do Programa de Pós-Graduação de Educação Científica e Tecnológica – PPGECT,  
torna pública a retificação do Edital 14/2021/PPGECT conforme decisão do Colegiado Pleno, em 
reunião de 18 de março de 2022. 

 

Retifica-se: 
 
No item 2.1 
 
Onde se lê: 
“As inscrições estarão abertas do dia 15 de março de 2022, a partir de 09:00h (horário de Brasília) ao 

dia 15 de abril de 2022, às 17:00h (horário de Brasília)” 
 
Leia-se: 
“As inscrições estarão abertas do dia 24 de março de 2022, a partir de 09:00h (horário de Brasília) ao 

dia 25 de abril de 2022, às 17:00h (horário de Brasília)”. 
 
No item 2.3.4: 
 
Onde se lê: 
“LINK DO CURRICULUM VITAE DO(A) CANDIDATO(A) NA PLATAFORMA LATTES”. 
 
Leia-se: 
“Inserir o link para o CURRICULUM VITAE DO(A) CANDIDATO(A) NA PLATAFORMA LATTES no campo 

específico do Formulário de Inscrição.” 
 
No item 2.3.10: 
 
Onde se lê: 
“LINK  PARA ACESSO À DISSERTAÇÃO DE MESTRADO – se houver” 
 
Leia-se: 
“Arquivo com texto contendo o link PARA ACESSO À DISSERTAÇÃO DE MESTRADO – se houver” 
 
No item 2.3.11.3  
 
Onde se lê: 
“A pessoa optante pelas vagas para ações afirmativas autodeclarada trans (transexuais, travestis e 

transgêneros) deverá apresentar também, no ato da inscrição, documento comprobatório de 
retificação do nome ou documento que comprove o nome social. A validação do termo de 
autodeclaração será realizada por comissão específica designada pelo PPGECT, apoiada pela 
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Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidades (SAAD), APÓS as etapas eliminatórias e 
classificatórias do processo seletivo”  

 
Leia-se: 
 “A pessoa optante pelas vagas para ações afirmativas autodeclarada trans (transexuais, travestis e 

transgêneros) deverá apresentar também, no ato da inscrição, documento comprobatório de 
retificação do nome ou documento que comprove o nome social. A validação do termo de 
autodeclaração será realizada por comissão específica”. 

 
No item 2.3.11.4 
 
Onde se lê: 
     “A pessoa optante pelas vagas para ações afirmativas autodeclarada quilombola deverá apresentar 

também, no ato da inscrição, documento comprobatório de pertencimento à comunidade 
remanescente de quilombo, emitida por autoridade de Associação Quilombola reconhecida. A 
validação do termo de autodeclaração será realizada por comissão específica designada pelo 
PPGECT, apoiada pela Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidades (SAAD), APÓS as etapas 
eliminatórias e classificatórias do processo seletivo. 

 

Leia-se: 
“A pessoa optante pelas vagas para ações afirmativas autodeclarada quilombola deverá apresentar 

também, no ato da inscrição, documento comprobatório de pertencimento à comunidade 
remanescente de quilombo, emitida por autoridade de Associação Quilombola reconhecida. A 
validação do termo de autodeclaração será realizada por comissão específica”. 

No item 2.3.11.5.5  

 
Onde se lê: 
“A documentação dos/as candidatos/as à vaga de pessoa com deficiência será analisada por Comissão 

designada pelo PPGECT, com apoio da Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidades (SAAD) para 
este fim. A comissão poderá, caso necessário, solicitar aos/às candidatos/as que entreguem 
documentação adicional e/ou passem por uma entrevista presencial ou online”. 

 
Leia-se: 
 “A documentação dos/as candidatos/as à vaga de pessoa com deficiência será analisada por comissão 
específica. A comissão poderá, caso necessário, solicitar aos/às candidatos/as que entreguem 
documentação adicional e/ou passem por uma entrevista presencial ou online”. 
 
No item 2.7.2: 
 
Onde se lê: 
 
“O resultado referente às condições especiais solicitadas, explicitando o atendimento total, parcial ou o 

não atendimento das mesmas, será divulgado em 29 de abril de 2022.”  
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Leia-se: 
“O resultado referente às condições especiais solicitadas, explicitando o atendimento total, parcial ou o 

não atendimento das mesmas, será divulgado em 2 de maio de 2022.” 
 

No item 2.8: 
 
Onde se lê: 
“A falta de qualquer um dos documentos indicados nos itens 2.3.1. a 2.3.10. tornará inválida a inscrição 

de qualquer candidato/a. No caso de pessoas optantes pelas vagas reservadas para ações 
afirmativas, a falta de qualquer um dos documentos indicados no item 2.3.11 também tornará 
inválida a inscrição. No caso de condição especial, a falta de documentos indicados no item 2.3.11.3 
também tornará inválida a inscrição.” 

 
Leia-se: 
“A falta de qualquer um dos documentos indicados nos itens 2.3.1. a 2.3.10. tornará inválida a inscrição 

de qualquer candidato/a. No caso de pessoas optantes pelas vagas reservadas para ações 
afirmativas, a falta de qualquer um dos documentos indicados no item 2.3.11 também tornará 
inválida a inscrição. No caso de condição especial, a falta de documentos indicados nos itens 2.5 e 
2.6 também tornará inválida a inscrição”. 

 
No item 2.10: 
 
Onde se lê: 
“As inscrições homologadas serão divulgadas até o dia 29 de abril de 2022 no site 

http://ppgect.ufsc.br/selecaodoutorado2022/.” 
 
Leia-se: 
 “As inscrições homologadas serão divulgadas até o dia 02 de maio de 2022” no endereço 

http://ppgect.ufsc.br/selecaodoutorado2022/.” 
 

No item 3.2.1.6: 
 
Onde se lê: 
“Os resultados do recurso serão encaminhados aos(às) candidatos(as) até o dia 18 de junho de 2022.”  
 
Leia-se: 
“Os resultados do recurso serão encaminhados aos(às) candidatos(as) até o dia 22 de junho de 2022”. 
 

No item 3.2.1.7  
 
Onde se lê: 
“As arguições orais ocorrerão de forma remota. Os procedimentos para realização das arguições

serão divulgados no site https://ppgect.ufsc.br/selecaodoutorado2022/ até 20/06/2022.”  
 
Leia-se: 

http://ppgect.ufsc.br/selecaodoutorado2022/
http://ppgect.ufsc.br/selecaodoutorado2022/
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“As arguições orais ocorrerão de forma remota. Os procedimentos para realização das arguições
serão divulgados no site https://ppgect.ufsc.br/selecaodoutorado2022/ até 22/06/2022.”  

 

No item 3.2.2.1.1: 
 
Onde se lê: 
 “As arguições orais ocorrerão no período de 27 de junho a 08 de julho de 2022.”  
 
Leia-se: 
“As arguições orais ocorrerão no período de 29 de junho a 08 de julho de 2022.”  
 
No item 4.1.4: 
 
Onde se lê: 
“Avaliação do Curriculum Vitae. Esta fase é classificatória. Os aspectos analisados no currículo serão 

títulos acadêmicos, experiência em atividades de ensino, pesquisa e extensão, e a produção técnico-
científica. Haverá normalização das notas finais de avaliação do currículo, atribuindo nota 10,00 
ao currículo de maior pontuação e calculando os demais proporcionalmente à nota do maior. Ao 
candidato(a) aprovado(a) na primeira etapa que não cumprir a exigência do item será atribuída 
nota zero (0,00) na Avaliação do Curriculum Vitae. A tabela de pontuação de currículo está no 
Anexo I.”  

 
Leia-se: 
“Avaliação do Curriculum Vitae. Esta fase é classificatória. Os aspectos analisados no currículo serão 

títulos acadêmicos, experiência em atividades de ensino, pesquisa e extensão, e a produção técnico-
científica. Haverá normalização das notas finais de avaliação do currículo, atribuindo nota 10,00 
ao currículo de maior pontuação e calculando os demais proporcionalmente à nota do maior. Ao 
candidato(a) aprovado(a) na primeira etapa que não cumprir a exigência do item 3.2.2.2 será 
atribuída nota zero (0,00) na Avaliação do Curriculum Vitae. A tabela de pontuação de currículo 
está no Anexo I”. 

 
No item 4.3: 
 
Onde se lê: 
“No período de 11 de julho a 15 de julho de 2022 os/as candidatos/as aprovados/as na primeira etapa 

de avaliação optantes pelas vagas para ações afirmativas deverão passar por validação da 
autodeclaração por comissão de validação especificamente constituída para esse fim, nomeada pela 
coordenação do PPGECT, com orientação da SAAD. Os/As candidatos pretos/as ou pardos/as, 
indígenas, quilombolas e trans deverão comparecer às respectivas comissões de validação de forma 
remota. O link, data e horário serão divulgados no dia 15 de junho de 2022 no endereço 
http://ppgect.ufsc.br/selecaodoutorado2022/. A banca de heteroidentificação será videogravada 
para posterior uso da imagem para fins de validação por solicitação de recurso”   

 
Leia-se: 
“No período de 29 de junho a 15 de julho de 2022 os/as candidatos/as aprovados/as na primeira etapa 

https://ppgect.ufsc.br/selecaodoutorado2021/
https://ppgect.ufsc.br/selecaodoutorado2021/
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de avaliação optantes pelas vagas para ações afirmativas deverão passar por validação da 
autodeclaração por comissão de validação especificamente constituída para esse fim. Os/As 
candidatos pretos/as ou pardos/as deverão comparecer às respectivas comissões de validação de 
forma remota. As instruções contendo o link, data e horário serão divulgados no endereço 
http://ppgect.ufsc.br/selecaodoutorado2022/. A banca de heteroidentificação será videogravada 
para posterior uso da imagem para fins de validação por solicitação de recurso.”  

 

No item 4.4: 
 
Onde se lê: 
“Os/As candidatos/as que optaram pela vaga de deficiente, terão a documentação enviada analisada 

por comissão específica que poderá solicitar documentação adicional e/ou poderá ser convocado/a 
a se apresentar para banca no período de 11 de julho a 15 de julho de 2022. O link, data e horário 
também serão divulgados no dia 08 de julho de 2022 no endereço 
http://ppgect.ufsc.br/selecaodoutorado2022/  

 
Leia-se: 
“Os/As candidatos/as que optaram pela vaga de deficiente, terão a documentação enviada analisada 

por comissão específica que poderá solicitar documentação adicional e/ou poderá ser convocado/a 
a se apresentar para banca. As instruções contendo o link, data e horário também serão divulgados 
no endereço http://ppgect.ufsc.br/selecaodoutorado2022/” 

 
No item 5.9: 
 
Onde se lê: 
“A publicação dos resultados com a relação dos(das) candidatos(das) por ordem de classificação, 

referentes à segunda etapa e final se dará no dia 25 de julho de 2022 no site 
http://ppgect.ufsc.br/selecaodoutorado2022/”  

 
Leia-se: 
“A publicação dos resultados com a relação dos(das) candidatos(das) por ordem de classificação, 

referentes à segunda etapa e resultado do processo seletivo se dará no dia 4 de agosto de 2022 no 
site http://ppgect.ufsc.br/selecaodoutorado2022/”. 

 

No item 5.11: 
 
Onde se lê: 
“O/A candidato/a autodeclarado(a) que tiver sua validação indeferida poderá recorrer da decisão das 

comissões de validação impetrando recurso, conforme o item 6.1 do Cronograma, que será julgado 
pela comissão recursal por meio de análise da videogravação da banca de validação de 
heteroidentificação”  

 
Leia-se: 
“O/A candidato/a autodeclarado(a) que tiver sua validação indeferida poderá recorrer da decisão das 

comissões de validação impetrando recurso, conforme o item 6.1 do Cronograma, que será julgado 

http://ppgect.ufsc.br/selecaodoutorado2021/
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pela comissão recursal”. 
 

No item 5.12: 
 
Onde se lê: 
“A solicitação de recurso deve ocorrer por meio de formulário até o dia 28 de julho de 2022, conforme 

artigo 8.3”. 
 
Leia-se: 
“A solicitação de recurso deve ocorrer por meio de formulário até o dia 21 de julho de 2022, conforme 

artigo 8.3. 
 

No item 5.13: 
 
Onde se lê: 
“Os resultados do recurso serão encaminhados aos(às) candidatos(as) para o email informado  
pelo(a) candidato(a) até o dia 29 de julho de 2022.”  
 
Leia-se:  
“Os resultados do recurso serão encaminhados aos(às) candidatos(as) para o email informado pelo(a) 

candidato(a) até o dia 4 de agosto de 2022.” 
 

No item 6. DO CRONOGRAMA: 
 
Onde se lê: 
6.1 Na tabela a seguir constam as datas das etapas do processo seletivo: 

 

ETAPAS DATAS 

Publicação do edital 20/12/2021 

Disponibilização de modelos de documentos para 

inscrição 

21/12/2021 

Inscrições 15/03 a 15/4/2022 

Divulgação das inscrições homologadas e das 

condições especiais 

29/04/2022 

Período de solicitação de recursos 03/05 a 05/05/2022 

  Resposta aos recursos 07/05/2022 

Divulgação do resultado da primeira etapa 

de avaliação 

10/06/2022 

Período de solicitação de recursos (primeira etapa) 13/06 a 17/06/2022 

Resposta aos recursos (primeira etapa) 18/06/2022 
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Divulgação do cronograma de realização da 

segunda etapa do processo seletivo. 

Publicação das datas e horários das comissões de 

validação das autodeclarações. 

20/06/2022 

Uploud dos documentos comprobatórios do 

currículo conforme as informações em 3.2.2.2. 

20/06 a 24/06/2022 

Arguições orais 27/06 a 08/07/2022 

Validação das autodeclarações 11/07 a 15/07/2022 

Divulgação das validações de autodeclarações 15/07/2022 

Período de solicitação de recursos das validações 

das autodeclarações 

18/07 a 20/07/2022 

Resposta aos recursos 21/07/2022 

Divulgação do resultado final do processo seletivo 25/07/2022 

Período de solicitação de recursos 26/07 a 28/07/2022 

Resposta aos recursos 29/07/2022 

Divulgação do resultado final do processo seletivo 

após recursos 

01/08/2022 

Divulgação das informações para a matrícula 02/08/2022 

 
Leia-se: 

6.1 Na tabela a seguir constam as datas das etapas do processo seletivo: 

 

ETAPAS DATAS 

Publicação do edital 20/12/2021 

Disponibilização de modelos de documentos para 

inscrição 

21/12/2021 

Divulgação das inscrições homologadas e das 

condições especiais 

02/05/2022 

Período de solicitação de recursos 03/05/2022 a 05/05/2022 

  Resposta aos recursos 09/05/2022 

Divulgação do resultado da primeira etapa de avaliação 10/06/2022 

Período de solicitação de recursos (primeira etapa) 13/06/2022 a 17/06/2022 

Resposta aos recursos (primeira etapa) 22/06/2022 

Divulgação do cronograma de realização da segunda 

etapa do processo seletivo. 

22/06/2022 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

 

Upload dos documentos comprobatórios do currículo 

conforme as informações em 3.2.2.2. 

22/06/2022 a 27/06/2022 

Arguições orais 29/06/2022 a 08/07/2022 

Validação das autodeclarações 

(informações sobre datas e horários serão divulgadas 

no site da seleção) 

29/06/2022  a 15/07/2022 

Divulgação das validações de autodeclarações 18/07/2022 

Período de solicitação de recursos das validações das 

autodeclarações 

19/07/2022 a 21/07/2022 

Resposta aos recursos das validações  04/08/2022 

Divulgação do resultado do processo seletivo 04/08/2022 

 

Período de solicitação de recursos 

 

05/08/2022 a 09/08/2022 

Resposta aos recursos até 12/08/2022 

Divulgação do resultado final do processo seletivo após 

recursos 

até 16/08/2022 

Divulgação das informações para a matrícula 
até 17/08/2022 

 

No item 7.1: 

 

Onde se lê: 

“A Comissão de seleção foi designada pela Coordenação do PPGECT por meio de Portaria específica”  

 

Leia-se: 

“A Comissão de seleção foi designada por meio de Portaria específica”. 

 

No item 8.2: 

 

Item suprimido. 

 

No item 8.6: 

 

Onde se lê: 

 “Informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas pelo e-mail 
sec.ppgect@gmail.com”  

 

Leia-se: 

“Informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas pelo e-mail 

mailto:sec.ppgect@gmail.com
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sel.doutorado.ppgect@contato.ufsc.br 

 

No item 8.8: 

 

Onde se lê: 

“Os casos omissos a esse edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção designada pela  

Coordenação do PPGECT por meio de Portaria específica.”  

 

Leia-se:  

“Os casos omissos a esse edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção designada por meio de Portaria 
específica”. 

 

Supressão do termo “Comissão de Seleção de Doutorado – 2022” 

 

Florianópolis, 22 de março de 2022. 

mailto:sel.doutorado.ppgect@contato.ufsc.br

