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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA SOCIAL, DO TRABALHO E DAS ORGANIZAÇÕES (PPG-PSTO) 

 

EDITAL Nº 17/2021 
 

Retificação do Edital 10/2021 - Seleção de Candidatos(as) às Vagas do Programa de Pós-
Graduação em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações para os Cursos de 

Mestrado Acadêmico e Doutorado para o Segundo Período Letivo de 2021  
 
 
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 10/2021; resolve: 
 

I – Retificar o edital quanto ao período de ingresso no curso e quanto ao cronograma do processo 
seletivo que são apresentados abaixo: 

 
Onde se lê: 

 
Seleção de Candidatos(as) às Vagas do Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
Social, do Trabalho e das Organizações para os Cursos de Mestrado Acadêmico e 

Doutorado para o Segundo Período Letivo de 2021 (Início em 17/01/2022) 
 
Leia-se: 
 

Seleção de Candidatos(as) às Vagas do Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
Social, do Trabalho e das Organizações para os Cursos de Mestrado Acadêmico e 

Doutorado para o Primeiro Período Letivo de 2022  
 
 
Onde se lê: 

5. Da Inscrição no Processo Seletivo 

5.1 As inscrições para o processo seletivo de candidatos(as) ao(s) curso(s) de Mestrado Acadêmico e 
Doutorado do PPG-PSTO para o Segundo Semestre Letivo de 2021 (a ser iniciado em janeiro de 
2022), deverão ser efetuadas no período estipulado no Cronograma apresentado no item 9 do 
presente Edital, por meio do endereço eletrônico https://inscricaoposgraduacao.unb.br/. 
Somente serão aceitas inscrições realizadas on-line até às 23h59 min. do último dia previsto no 
mencionado item. 

 

Leia-se:  

5. Da Inscrição no Processo Seletivo 

5.1 As inscrições para o processo seletivo de candidatos(as) ao(s) curso(s) de Mestrado Acadêmico e 
Doutorado do PPG-PSTO para o Primeiro Semestre Letivo de 2022 deverão ser efetuadas no 
período estipulado no Cronograma apresentado no item 9 do presente Edital, por meio do 
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endereço eletrônico https://inscricaoposgraduacao.unb.br/. Somente serão aceitas inscrições 
realizadas on-line até às 23h59 min. do último dia previsto no mencionado item. 

 

Onde se lê: 

 

9. Do Cronograma 
9.1 As datas de realização das inscrições e sua homologação, das provas do processo seletivo e da divulgação 

dos respectivos resultados constam na tabela a seguir: 

 

Data Atividade Horário 

01/07 a 15/08/2021 
▪ Solicitação de isenção de taxa de inscrição para 

participação no processo seletivo. 
------ 

16/08/2021 
▪ Divulgação do resultado das solicitações de isenção de 

taxa de inscrição para participação no processo seletivo. 
Até 18h00 

01/07 a 29/08/2021 
▪ Inscrições por meio do endereço eletrônico 

https://inscricaoposgraduacao.unb.br/ com comprovação 
de proficiência em inglês. 

------- 

01/09/2021 ▪ Divulgação da homologação das inscrições. Até 18h 

02 e 03/09/2021 
▪ Apresentação dos requerimentos de reconsideração e de 

recursos. 
8h às 17h 

06/09/2021 

▪ Publicação do resultado dos requerimentos e recursos. 
▪ Divulgação do resultado da avaliação do Anteprojeto de 

Tese e da produção científica de candidatos(as) ao 
Doutorado. 

▪ Divulgação do horário de realização das provas escritas 
para avaliação das competências. 

Até 18h 

09 e 10/09/2021 

▪ Apresentação dos requerimentos de reconsideração e de 
recursos do resultado da avaliação do Anteprojeto de Tese 
e da produção científica de candidatos(as) ao Doutorado. 

8h às 17h 

13/09/2021 
▪ Publicação do resultado dos requerimentos e recursos do 

resultado da avaliação do Anteprojeto de Tese e da 
▪ produção científica de candidatos(as) ao Doutorado. 

Até 17h 

15/09/2021 

▪ Aplicação da Prova Escrita para avaliação das 
competências. A Prova Escrita será realizada por meio 
eletrônico com endereço/link a ser fornecido por email ao 
candidato(a). O endereço/link será encaminhado ao 
candidato(a) com pelo menos 30 minutos de 
antecedência.  

14hs às 18hs 

27/09/2021 ▪ Divulgação dos resultados das provas escritas. Até 18h 

28 e 29/09/2021 
▪ Apresentação dos requerimentos de reconsideração e de 

recursos da prova escrita para avaliação das competências. 
8h às 17h 

01/10/2021 
▪ Publicação do resultado dos requerimentos e recursos. 
▪ Divulgação do horário de realização da Prova de Arguição 

Oral para avaliação das competências. 
8h 

https://inscricaoposgraduacao.unb.br/
https://inscricaoposgraduacao.unb.br/
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04/10/2021 a 
22/10/2021 

▪ Aplicação da Prova de Arguição Oral Individual. As 
arguições orais serão realizadas por videoconferência com 
endereço/link a ser fornecido por email ao candidato(a). O 
endereço/link será encaminhado ao candidato(a) com pelo 
menos 30 minutos de antecedência. 

8h às 18h 

Data Atividade Horário 

27/10/2021 
▪ Divulgação dos resultados da arguição oral. 

8h 

28/10/2021 e 

29/10/2021 

▪ Apresentação dos requerimentos de reconsideração e de 
recursos. 8h às 17h 

01/11/2021 

▪ Publicação do resultado dos requerimentos e recursos. 
▪ Divulgação da Lista dos(as) candidatos(as) aprovados(as) 

nas provas escritas e orais. 
▪ Divulgação dos resultados da Comissão de 

heteroidentificação.  

Até 18h 

19/11/2021 
▪ Publicação da Lista dos(as) candidatos(as) 

selecionados(as). Até 18h 

22/11/2021 a 
30/11/2021 

▪ Confirmação pelos aprovados de interesse em ingressar no 
curso de Mestrado ou Doutorado na Secretaria do PSTO. 

8h30 às 12h 
14h às 18h 

 

 

Leia-se: 

9. Do Cronograma 
9.1 As datas de realização das inscrições e sua homologação, das provas do processo seletivo e da divulgação 

dos respectivos resultados constam na tabela a seguir: 

 

Data Atividade Horário 

01/07 a 15/08/2021 
▪ Solicitação de isenção de taxa de inscrição para 

participação no processo seletivo. 
------ 

16/08/2021 
▪ Divulgação do resultado das solicitações de isenção de 

taxa de inscrição para participação no processo seletivo. 
Até 18h00 

01/07 a 15/09/2021 
▪ Inscrições por meio do endereço eletrônico 

https://inscricaoposgraduacao.unb.br/ com comprovação 
de proficiência em inglês. 

------- 

20/09/2021 ▪ Divulgação da homologação das inscrições. Até 18h 

21 e 22/09/2021 
▪ Apresentação dos requerimentos de reconsideração e de 

recursos. 
8h às 17h 

24/09/2021 

▪ Publicação do resultado dos requerimentos e recursos. 
▪ Divulgação do resultado da avaliação do Anteprojeto de 

Tese e da produção científica de candidatos(as) ao 
Doutorado. 

▪ Divulgação do horário de realização das provas escritas 
para avaliação das competências. 

Até 18h 

https://inscricaoposgraduacao.unb.br/
https://inscricaoposgraduacao.unb.br/
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27 e 28/09/2021 

▪ Apresentação dos requerimentos de reconsideração e de 
recursos do resultado da avaliação do Anteprojeto de Tese 
e da produção científica de candidatos(as) ao Doutorado. 

8h às 17h 

30/09/2021 
▪ Publicação do resultado dos requerimentos e recursos do 

resultado da avaliação do Anteprojeto de Tese e da 
▪ produção científica de candidatos(as) ao Doutorado. 

Até 17h 

01/10/2021 

▪ Aplicação da Prova Escrita para avaliação das 
competências. A Prova Escrita será realizada por meio 
eletrônico com endereço/link a ser fornecido por email ao 
candidato(a). O endereço/link será encaminhado ao 
candidato(a) com pelo menos 30 minutos de 
antecedência.  

14hs às 18hs 

15/10/2021 ▪ Divulgação dos resultados das provas escritas. Até 18h 

18 e 19/10/2021 
▪ Apresentação dos requerimentos de reconsideração e de 

recursos da prova escrita para avaliação das competências. 
8h às 17h 

21/10/2021 
▪ Publicação do resultado dos requerimentos e recursos. 
▪ Divulgação do horário de realização da Prova de Arguição 

Oral para avaliação das competências. 
8h 

25/10/2021 a 
12/11/2021 

▪ Aplicação da Prova de Arguição Oral Individual. As 
arguições orais serão realizadas por videoconferência com 
endereço/link a ser fornecido por email ao candidato(a). O 
endereço/link será encaminhado ao candidato(a) com pelo 
menos 30 minutos de antecedência. 

8h às 18h 

Data Atividade Horário 

16/11/2021 
▪ Divulgação dos resultados da arguição oral. 

8h 

17/11/2021 e  

18/11/2021 

▪ Apresentação dos requerimentos de reconsideração e de 
recursos. 8h às 17h 

22/11/2021 

▪ Publicação do resultado dos requerimentos e recursos. 
▪ Divulgação da Lista dos(as) candidatos(as) aprovados(as) 

nas provas escritas e orais. 
▪ Divulgação dos resultados da Comissão de 

heteroidentificação.  

Até 18h 

29/11/2021 
▪ Publicação da Lista dos(as) candidatos(as) 

selecionados(as). Até 18h 

29/11/2021 a 
30/11/2021 

▪ Confirmação pelos aprovados de interesse em ingressar no 
curso de Mestrado ou Doutorado na Secretaria do PSTO. 

8h30 às 12h 
14h às 18h 

 
 
 

Brasília, 29 de julho de 2021 
 
 

Profa. Dra. Juliana Barreiros Porto  
Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações (PPG-PSTO), 

 Instituto de Psicologia (IP), Universidade de Brasília (UnB) 


