
 

 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA SOCIAL, 

DO TRABALHO E DAS ORGANIZAÇÕES (PPG-PSTO) 

 

EDITAL Nº 13/2021 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2021 DE AUXÍLIO À EXECUÇÃO DE 

PROJETOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS - DISCENTES DE MESTRADO E 

DOUTORADO DO PPG-PSTO 

 

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social, do Trabalho e das 

Organizações (PPG/PSTO), no uso de suas atribuições legais e considerando o Edital PSTO nº 

07/2021; resolve: 

I - Retificar o subitem 4.1 do Edital PSTO nº 07/2021, passando a constar a seguinte 

redação: 

Onde se lê: 

4.1 Este edital será executado de acordo com o seguinte cronograma: 

 

Período Evento 

 

20 de maio de 2021 a 

20 de junho de 2021, 

até às 23h59 

 

 

Período de Inscrição. 

Recebimento de processos pelo endereço 

eletrônico: secpgpsto@unb.br  

 

 

21 de junho de 2021 a 

02 de julho  

de 2021 

 

Análise de processos pela Comissão de Pós-

Graduação do PPG/PSTO.  

 

05 de julho de  

2021 até às  

17h00 

 

Apresentação de lista provisória de 

contemplados, informada aos discentes por e-

mail enviado pela secretaria do PPG/PSTO. 

mailto:secpgpsto@unb.br


 

 

 

08 de julho de  

2021 até às  

17h00 

 

Prazo para interposição de recurso contra 

lista provisória de contemplados, via endereço 

eletrônico: secpgpsto@unb.br 

 

 

12 de julho de 2021 

 

Apresentação de lista final de contemplados, 

informada aos discentes por e-mail enviado 

pela secretaria do PPG/PSTO. 

 

 Leia-se: 

4.1 Este edital será executado de acordo com o seguinte cronograma: 

 

Período Evento 

 

20 de maio de 2021 a 

20 de junho de 2021, 

até às 23h59 

 

 

Período de Inscrição. 

Recebimento de processos pelo endereço 

eletrônico: secpgpsto@unb.br  

 

 

21 de junho de 2021 a 

02 de julho  

de 2021 

 

Análise de processos pela Comissão de Pós-

Graduação do PPG/PSTO.  

 

06 de julho de  

2021 até às  

17h00 

 

Apresentação de lista provisória de 

contemplados, informada aos discentes por e-

mail enviado pela secretaria do PPG/PSTO. 

 

09 de julho de  

2021 até às  

17h00 

 

Prazo para interposição de recurso contra 

lista provisória de contemplados, via endereço 

eletrônico: secpgpsto@unb.br 

 

 

13 de julho de 2021 

 

Apresentação de lista final de contemplados, 

informada aos discentes por e-mail enviado 

pela secretaria do PPG/PSTO. 

mailto:secpgpsto@unb.br
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Brasília, 07 de julho de 2021 

 

 

Juliana Barreiros Porto 

Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Psicologia Social, do Trabalho e 

das Organizações 


