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Errata das regras/normas para Processo Seletivo 

para o Programa de Pós-Graduação em 

Nanociências e Materiais Avançados (PPG-NMA), 

referente ao ingresso no terceiro quadrimestre de 

2022. 

 

 

O Programa de Pós-Graduação “Stricto Sensu” em Nanociências e Materiais Avançados da 

Universidade Federal do ABC (UFABC) torna pública a ERRATA ao Edital nro 49/2022 

publicado no BS 1141 de 10/05/2022:  

 

Onde se lê: 

2.1. O calendário de inscrição, seleção e início das aulas é apresentado a seguir: 

 

 

EVENTO DATA 

Prazo de inscrição  De 14/05/2022 a 12/06/2022  

Data para acesso ao site do Programa para 

ciência do artigo referência a ser 

estudado/solicitado na “prova escrita” 

21/06/2022 

Divulgação das inscrições homologadas e motivos 

do indeferimento  

24/06/2022 

 

Prazo para recurso das inscrições indeferidas (I) 25/06/2022 a 28/06/2022 

Resultado dos recursos das inscrições (I) 04/07/2022 

Prova Escrita de Seleção na UFABC Campus 

Santo André – sala a ser informada) 

08/07/2022  

Divulgação da lista de aprovados na prova escrita  Até 20/07/2022 

 

Prazo para recurso da lista de aprovados (III) De 21/07/2022 a 25/07/2022 

Resultado dos recursos da lista de aprovados e 

Convocação dos candidatos para a Entrevista com 

divulgação de data, hora e local da entrevista de 

cada candidato. 

Até 26/07/2022 

Entrevista com os candidatos inscritos na Seleção. Até 29/07/2022 

Divulgação do resultado final do Processo 

Seletivo para o Terceiro Quadrimestre de 2022 

Até 15/08/2022 

 

Solicitação de Matrícula via Portal do Aluno O período será disponibilizado em: 
http://propg.ufabc.edu.br/matriculas/ 

Matrícula O período será disponibilizado em: 
http://propg.ufabc.edu.br/matriculas/ 

Início das aulas Calendário será divulgado em: 
http://propg.ufabc.edu.br/calendario-

academico/ 
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Leia-se: 

 

2.1. O calendário de inscrição, seleção e início das aulas é apresentado a seguir: 

 

 

EVENTO DATA 

Prazo de inscrição  De 14/05/2022 a 20/06/2022  

Data para acesso ao site do Programa para 

ciência do artigo referência a ser 

estudado/solicitado na “prova escrita” 

21/06/2022 

Divulgação das inscrições homologadas e motivos 

do indeferimento  

24/06/2022 

 

Prazo para recurso das inscrições indeferidas (I) 25/06/2022 a 28/06/2022 

Resultado dos recursos das inscrições (I) 04/07/2022 

Prova Escrita de Seleção na UFABC Campus 

Santo André – sala a ser informada) 

08/07/2022  

Divulgação da lista de aprovados na prova escrita  Até 20/07/2022 

 

Prazo para recurso da lista de aprovados (III) De 21/07/2022 a 25/07/2022 

Resultado dos recursos da lista de aprovados e 

Convocação dos candidatos para a Entrevista com 

divulgação de data, hora e local da entrevista de 

cada candidato. 

Até 26/07/2022 

Entrevista com os candidatos inscritos na Seleção. Até 29/07/2022 

Divulgação do resultado final do Processo 

Seletivo para o Terceiro Quadrimestre de 2022 

Até 15/08/2022 

 

Solicitação de Matrícula via Portal do Aluno O período será disponibilizado em: 
http://propg.ufabc.edu.br/matriculas/ 

Matrícula O período será disponibilizado em: 
http://propg.ufabc.edu.br/matriculas/ 

Início das aulas Calendário será divulgado em: 
http://propg.ufabc.edu.br/calendario-

academico/ 

 

 

Onde se lê: 

 

5.1.1. Prova escrita: 

 

VI) Alunos comprovadamente residentes fora do Estado de São Paulo poderão solicitar à 

Coordenação do PPG-NMA a realização do exame escrito em sua instituição de origem. Para 

tanto, devem entrar em contato por meio do endereço nano@ufabc.edu.br até a data de 

24/10/2019 sugerindo a instituição e o docente responsável pela aplicação da prova, com seu 

respectivo contato.  
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Leia-se 

 

5.1.1. Prova escrita: 

 

VI) Alunos comprovadamente residentes fora do Estado de São Paulo poderão solicitar à 

Coordenação do PPG-NMA a realização do exame escrito em sua instituição de origem. Para 

tanto, devem entrar em contato por meio do endereço nano@ufabc.edu.br até a data de 

21/06/2022 sugerindo a instituição e o docente responsável pela aplicação da prova, com seu 

respectivo contato.  

 

 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação 

em Nanociências e Materiais Avançados 
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