
Retifica-se o EDITAL Nº 01/PPGFIL/2020 do Processo Seletivo do Programa de Pós-

graduação em Filosofia – Universidade Federal de Santa Catarina, para os Cursos de 

Mestrado e Doutorado, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os 

demais itens e subitens: 

1. No item 11, DA PROVA DE ARGUIÇÃO DE MESTRADO E DE DOUTORADO, ONDE SE 

LÊ:  

A arguição dos/das candidatos/as aprovados/ as nas etapas anteriores ocorrerá 

unicamente por sistema de videoconferência (a ser indicado juntamente com o 

cronograma desta etapa no dia 19 de março de 2021) nos dias 22, 23, 24, 25 e 26 de 

março de 2021, em data e horário estabelecidos pelo PPGFIL conforme já indicado no 

item 7 deste edital. Eventualmente, dependendo do número de aprovados/as para esta 

etapa, o PPGFIL poderá marcar entrevistas para os dias 29 e 30 de março de 2021. 

  

LEIA-SE: 

A arguição dos/das candidatos/as aprovados/ as nas etapas anteriores ocorrerá 

unicamente por sistema de videoconferência (a ser indicado juntamente com o 

cronograma desta etapa no dia 19 de março de 2021) nos dias 24, 25, 26, 29 e 30 de 

março de 2021, em data e horário estabelecidos pelo PPGFIL conforme já indicado no 

item 7 deste edital. Eventualmente, dependendo do número de aprovados/as para esta 

etapa, o PPGFIL poderá marcar entrevistas para os dias 31 de março e 1º de abril de 

2021. 

 

 

2. No item 14, DA RELAÇÃO DOS APROVADOS NA PROVA DE ARGUIÇÃO E DA RELAÇÃO 

FINAL DOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO, ONDE SE LÊ: 

14. A relação dos aprovados na Prova de Arguição e a relação final de aprovados no 

processo de seleção, após homologação pelo colegiado do Programa, será divulgada até 

as 12h do dia 05 de abril de 2021, na página do Programa. 

 

 LEIA-SE: 

14. A relação dos aprovados na Prova de Arguição e a relação final de aprovados no 

processo de seleção, após homologação pelo colegiado do Programa, será divulgada até 

as 12h do dia 07 de abril de 2021, na página do Programa. 

 



3. No ANEXO VI, Cronograma do Edital Nº 01/PPGFIL/2020, ONDE SE LÊ: 

 

 DATAS E HORÁRIOS ITEM DO EDITAL 

Provas de arguição (mestrado e 

doutorado) Verificação de 

autodeclarações 

22, 23, 24, 25 e 

26/03/2021 
11 

Divulgação da relação dos aprovados 

na Prova de Arguição e a relação 

final de aprovados no processo de 

seleção (mestrado e doutorado) 

até as 12:00 do dia 

05/04/2021 
14 

Recurso à prova de arguição e ao 

resultado final do processo seletivo 

até as 12:00 do dia 

08/04/2021 
12 

 

 

LEIA-SE: 
 

 DATAS E HORÁRIOS ITEM DO EDITAL 

Provas de arguição (mestrado e 

doutorado) Verificação de 

autodeclarações 

24, 25, 26, 29 e 

30/032021 
11 

Divulgação da relação dos aprovados 

na Prova de Arguição e a relação 

final de aprovados no processo de 

seleção (mestrado e doutorado) 

até as 12:00 do dia 

07/04/2021 
14 

Recurso à prova de arguição e ao 

resultado final do processo seletivo 

até as 12:00 do dia 

12/04/2021 
12 

 


