
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Errata 05 
 

EDITAL DPPGE 57/2021, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021 

PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO APERFEIÇOAMENTO EM ASPECTOS 
TÉCNICOS DA MINERAÇÃO DE ROCHAS ORNAMENTAIS 

 
 
No item 8 – quadro 03 onde se lê: 

 

Quadro 03 - Cronograma 

ETAPA PERÍODO 

Data de publicação do edital 30/11/2021 

Período de inscrições 01/12/2021 a 16/01/2022 

Divulgação do resultado parcial das inscrições 18/01/2022 

Recurso contra os resultados das inscrições 19 a 20/01/2022 

Divulgação e Homologação do resultado final das inscrições 21/01/2022 

Convocação para procedimento de Heteroidentificação 24/01/2022 

Resultado da análise de condição de pessoa com deficiência (PcD) 26/01/2022 

Recurso do resultado da análise de condição de pessoa com deficiência (PcD) 27 a 28/01/2022 

Período de Realização das entrevistas do procedimento de Heteroidentificação 27/01/2022 a 04/02/2022 

Resultado do recurso da análise de condição de pessoa com deficiência (PcD) 01/02/2022 

Resultado preliminar do procedimento de Heteroidentificação 08/02/2022 

Recurso contra o resultado preliminar do procedimento de Heteroidentificação 09 a 10/02/2022 

Resultado da análise dos recursos contra o resultado preliminar do procedimento 
de Heteroidentificação 

15/02/2022 

Homologação do resultado final do Processo Seletivo 18/02/2022 

Preenchimento do requerimento de Matrícula dos candidatos aprovados e 
envio de documentos por sedex ou presencial sob agendamento com CRA do 
Campus Nova Venécia, através do whatsapp (27)3752-4731 

21/02/2022 a 09/03/2022 

Análise da documentação do requerimento e documentação da matrícula 10/03/2022 a 16/03/2022 



Divulgação do resultado preliminar da análise dos documentos de matrícula 21/03/2022 

Recurso do resultado preliminar da análise dos documentos do requerimento de 
matrícula 

22/03/2022 a 24/03/2022 

Divulgação do resultado pós recurso da análise dos documentos de matrícula 25/03/2022 

Homologação das matrículas 28/03/2022 

Previsão de nova chamada de suplentes (caso haja vagas não preenchidas – 
CHAMADA ÚNICA) 

A partir de 30/03/2022 

Matrícula do suplente convocado -  
Via envio de documentos por sedex ou presencial sob agendamento com CRA do 
Campus Nova Venécia, através do whatsapp (27)3752-4731 

até 48 horas após a 
convocação 

Início das Aulas 04/04/2022 

 

Leia-se: 
 

Quadro 03 - Cronograma 

ETAPA PERÍODO 

Data de publicação do edital 30/11/2021 

Período de inscrições 01/12/2021 a 16/01/2022 

Divulgação do resultado parcial das inscrições 18/01/2022 

Recurso contra os resultados das inscrições 19 a 20/01/2022 

Divulgação e Homologação do resultado final das inscrições 21/01/2022 

Convocação para procedimento de Heteroidentificação 24/01/2022 

Recurso contra o resultado final das inscrições 24/01/2022 e 25/01/2022 

Resultado da análise de condição de pessoa com deficiência (PcD) 26/01/2022 

Recurso do resultado da análise de condição de pessoa com deficiência (PcD) 27 a 28/01/2022 

Resultado do recurso da análise de condição de pessoa com deficiência (PcD) 01/02/2022 

Período de Realização das entrevistas do procedimento de Heteroidentificação 10/02/2022 

Resultado preliminar do procedimento de Heteroidentificação 11/02/2022 

Resultado do recurso contra o resultado final da inscrições 11/02/2022 

Recurso contra o resultado preliminar do procedimento de Heteroidentificação 14/02/2022 

Resultado da análise dos recursos contra o resultado preliminar do procedimento 
de Heteroidentificação 

17/02/2022 

Homologação do resultado final do Processo Seletivo 18/02/2022 

Preenchimento do requerimento de Matrícula dos candidatos aprovados e 
envio de documentos por sedex ou presencial sob agendamento com CRA do 
Campus Nova Venécia, através do whatsapp (27) 3752-4331 

21/02/2022 a 09/03/2022 



Análise da documentação do requerimento e documentação da matrícula 10/03/2022 a 16/03/2022 

Divulgação do resultado preliminar da análise dos documentos de matrícula 21/03/2022 

Recurso do resultado preliminar da análise dos documentos do requerimento de 
matrícula 

22/03/2022 a 24/03/2022 

Divulgação do resultado pós recurso da análise dos documentos de matrícula 25/03/2022 

Homologação das matrículas 28/03/2022 

Previsão de nova chamada de suplentes (caso haja vagas não preenchidas – 
CHAMADA ÚNICA) 

A partir de 30/03/2022 

Matrícula do suplente convocado -  
Via envio de documentos por sedex ou presencial sob agendamento com CRA do 
Campus Nova Venécia, através do whatsapp (27) 3752-4331 

até 48 horas após a 
convocação 

Início das Aulas 04/04/2022 

 

 

 

 
 

Nova Venécia, 14 de Fevereiro de 2022. 
 


