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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 5/2014
SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM EDUCAÇÃO PARA O CURSO DE DOUTORADO PARA O PRIMEIRO
PERÍODO LETIVO DE 2015

PREÂMBULO
A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGE, no uso de suas
atribuições legais torna público e estabelece a retificação do Edital Nº 3/2014, nos itens a
seguir descritos, mantendo inalterados os demais itens do edital.

Item 1.3
Onde se lê:
1.3
Informações sobre o PPGE podem ser obtidas por meio da página eletrônica
http://www.fe.unb.br/pos_graduacao; ou pelo e-mail selecaoppge2014@gmail.com, ou
no endereço: Universidade de Brasília, Faculdade de Educação, Secretaria da
Coordenação de Pós-Graduação em Educação, prédio FE 1, sala AT 56/6, Campus
Universitário Darcy Ribeiro, Caixa Postal 04348, CEP 70904-970, Brasília-DF,
telefone (61) 3107-6243, no horário de 08h30min às 11h30min e de 14h às 18h.
Leia-se:
1.3
Informações sobre o PPGE podem ser obtidas por meio da página eletrônica
http://www.fe.unb.br/ppge/selecao/mestrado-academico-e-doutorado; ou pelo e-mail
selecaoppge2014@gmail.com, ou no endereço: Universidade de Brasília, Faculdade
de Educação, Secretaria da Coordenação de Pós-Graduação em Educação, prédio FE
1, sala AT 56/6, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Caixa Postal 04348, CEP
70910-900, Brasília-DF, telefone (61) 3107-6243 ou 6263, no horário de 08h30min às
11h30min e de 14h30min às 17h30min.

Item 3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
Onde se lê:
3.1 As inscrições para o processo seletivo de candidatos ao curso de doutorado do Programa
de Pós-Graduação em Educação (PPGE), para o primeiro período letivo de 2015,
deverão ser efetuadas na internet, pelo sistema eletrônico do PPGE, no endereço
http://www.fe.unb.br/pos_graduacao a partir de 00h01min do dia 23 de setembro, até as
12h do dia 22 de outubro de 2014, devendo o candidato, seguir as orientações que
constam no Anexo 4, que é parte integrante deste Edital.
Leia-se:
3.1 As inscrições para o processo seletivo de candidatos ao curso de doutorado do Programa
de Pós-Graduação em Educação (PPGE), para o primeiro período letivo de 2015,
deverão ser efetuadas na internet, pelo sistema eletrônico do PPGE, no endereço
http://www.fe.unb.br/ppge/selecao/mestrado-academico-e-doutorado
a
partir
de
00h01min do dia 23 de setembro, até as 12h do dia 29 de outubro de 2014, devendo o
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candidato, seguir as orientações que constam no Anexo 5, que é parte integrante deste
Edital.

Item 4. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO
Onde se lê o seguinte endereço eletrônico:
4.1.2 (...) http://www.fe.unb.br/pos_graduacao (...)
Leia-se:
4.1.2 (...) http://www.fe.unb.br/ppge/selecao/mestrado-academico-e-doutorado (...)

Item 7. DO CRONOGRAMA
Onde se lê:
7.1
As datas de realização das inscrições e sua homologação, das provas, bem como da
divulgação dos resultados de cada etapa constam da tabela abaixo:
DATA
23 de setembro a 22 de
outubro de 2014 até 12h

ETAPA
Período de inscrições, conforme item
3.1

HORÁRIO

24 de outubro de 2014
(data provável)

Divulgação do resultado da
homologação das inscrições

17 horas
(horário provável)

27 e 28 de outubro de 2014

Período de recursos pelos candidatos

29 de outubro a 03 de
novembro de 2014
05 de novembro de 2014
(data provável)

Realização da avaliação do préprojeto
Divulgação do resultado da avaliação
do pré-projeto.

06 e 07 de novembro de
2014

Período de recursos pelos candidatos

14 de novembro de 2014

Divulgação do cronograma da Prova
Oral

17 horas
(horário provável)

Realização da prova oral

08h às 21h

Divulgação do resultado da prova oral

17 horas
(horário provável)

18 a 27 de novembro de
2014
01 de dezembro de 2014
(data provável)

17 horas
(horário provável)

02 e 03 de dezembro de
2014

Período de recursos pelos candidatos

04 de dezembro de 2014
(data provável)

Divulgação do resultado final

17 horas
(horário provável)

05 de dezembro de 2014
(data provável)

Divulgação dos aprovados e
contemplados com vaga

17 horas
(horário provável)

08 e 09 de dezembro de
2014

Confirmação de interesse na vaga por
parte do candidato selecionado

08:30h às 11:30h
14:30h às 17:30h
2

Universidade de Brasília
Faculdade de Educação
Programa de Pós-Graduação em Educação
Edital nº 5/2014

7.2

A divulgação dos resultados de todas as etapas será afixada no mural do PPGE, no
endereço
citado
no
item
1.3
e
no
endereço
eletrônico
http://www.fe.unb.br/pos_graduacao.

Leia-se:
7.1
As datas de realização das inscrições e sua homologação, das provas, bem como da
divulgação dos resultados de cada etapa constam da tabela abaixo:
DATA
ETAPA
HORÁRIO
23 de setembro a 29 de
Período de inscrições, conforme item
outubro de 2014 até 12h
3.1
31 de outubro de 2014
(data provável)
03 e 04 de novembro de
2014
05 a 10 de novembro de
2014
12 de novembro de 2014
(data provável)
13 e 14 de novembro de
2014
21 de novembro de 2014
(data provável)
25 de novembro a 04 de
dezembro de 2014

7.2

Divulgação do resultado da
homologação das inscrições

17 horas
(horário provável)

Período de recursos pelos candidatos
Realização da avaliação do préprojeto
Divulgação do resultado da avaliação
do pré-projeto.

17 horas
(horário provável)

Período de recursos pelos candidatos
Divulgação do cronograma da Prova
Oral

17 horas
(horário provável)

Realização da prova oral

08h às 21h

09 de dezembro de 2014
(data provável)

Divulgação do resultado da prova oral

17 horas
(horário provável)

10 e 11 de dezembro de
2014

Período de recursos pelos candidatos

12 de dezembro de 2014
(data provável)

Divulgação do resultado final

17 horas
(horário provável)

16 de dezembro de 2014
(data provável)

Divulgação dos aprovados e
contemplados com vaga

17 horas
(horário provável)

17 e 18 de dezembro de
2014

Confirmação de interesse na vaga por
parte do candidato selecionado

08:30h às 11:30h
14:30h às 17:30h

A divulgação dos resultados de todas as etapas será afixada no mural do PPGE, no
endereço
citado
no
item
1.3
e
no
endereço
eletrônico
http://www.fe.unb.br/ppge/selecao/mestrado-academico-e-doutorado.

Item 9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Onde se lê o seguinte endereço eletrônico:
9.5
(...) http://www.fe.unb.br/pos_graduacao (...)
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Leia-se:
9.5
(...) http://www.fe.unb.br/ppge/selecao/mestrado-academico-e-doutorado (...)

Item ANEXO 4
Onde se lê:
INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÕES PELA INTERNET
ORIENTAÇÕES GERAIS
1. As inscrições para Doutorado no PPGE/FE/UnB serão realizadas pela internet, mediante
preenchimento do formulário online, “Inscrição para Doutorado FE/UnB”, disponível no
endereço eletrônico “http://www.fe.unb.br/pos_graduacao/selecao/mestrado-e-doutoradoacademico”. Deverão ser submetidas entre os dias 23 de setembro e 22 de outubro de
2014.
1.1. O formulário estará disponível na internet, no endereço especificado no item 1, a partir de
00h01min do dia 23 de setembro e será bloqueado a partir das 12h do dia 22 de outubro
de 2014.
1.2. O sistema não processará inscrições submetidas após às 12h do dia 22 de outubro de
2014.
Leia-se:
INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÕES PELA INTERNET
ORIENTAÇÕES GERAIS
1. As inscrições para Doutorado no PPGE/FE/UnB serão realizadas pela internet, mediante
preenchimento do formulário online, “Inscrição para Doutorado FE/UnB”, disponível no
endereço
eletrônico
“http://www.fe.unb.br/ppge/selecao/mestrado-academico-edoutorado”. Deverão ser submetidas entre os dias 23 de setembro e 29 de outubro de
2014.
1.1. O formulário estará disponível na internet, no endereço especificado no item 1, a partir de
00h01min do dia 23 de setembro e será bloqueado a partir das 12h do dia 29 de outubro
de 2014.
1.2. O sistema não processará inscrições submetidas após às 12h do dia 29 de outubro de
2014.
Brasília/DF, 20 de outubro de 2014.

Profa. Dra. Maria Abádia da Silva
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE
Faculdade de Educação
Universidade de Brasília
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