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RETIFICAÇÃO DO EDITAL PPGHIS 02/2022  

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO EM 2023 NO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA (MESTRADO E DOUTORADO) 

 

A Comissão de Seleção do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de 

Ouro Preto para processo seletivo - turma 2023, com área de concentração em “Poder e 

Linguagens”, estruturando-se a partir de três linhas de pesquisa, a saber: 1) Poder, Espaço e 

Sociedade; 2) Ideias, Linguagens e Historiografia; 3) Poder, Linguagens e Instituições, torna pública 

a seguinte retificação no Edital PPGHIS 02/2022: 

 

▪ Item retificado: 11. CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO: 

 

Onde se lê: 

 

11/07/2022 Divulgação do Edital da Seleção 2022 

11/07/2022 Homologação do Edital e início das inscrições 

11/07/2021 a 
15/08/2022 

Inscrições e período de manifestação de impedimento em relação aos 
membros da banca 

18/08/2022 Divulgação das inscrições deferidas  

19/08/2022 
Interposição de recurso a possíveis indeferimentos de inscrição 

 

22/08/2022 Homologação das inscrições 

05/09/2022 Divulgação do resultado da análise de projeto 

06/09/2022 Período de interposição de recursos do resultado da análise de projeto 

09/09/2022 Realização da prova escrita 

19/09/2022 Divulgação dos resultados da prova escrita 

20/09/2022 Período de interposição de recursos dos resultados da prova escrita 

22/09/2022 e 
23/09/2022 

Entrevistas 

27/09/2022 Divulgação do resultado das entrevistas 

28/09/2022 Período de interposição de recursos do resultado das entrevistas 

30/09/2022 Análise de Currículo 
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04/10/2022 Divulgação dos resultados da análise dos currículos 

05/10/2022 Período de interposição de recursos dos resultados da análise dos currículos 

07/10/2022 
Divulgação do resultado final preliminar e da dispensa da(s) prova(s) de 

proficiência em língua(s) estrangeira(s) 

24/10/2022 Prova(s) de proficiência em língua(s) estrangeira(s) 

26/10/2022 
Divulgação dos resultados da(s) prova(s) de proficiência em língua(s) 

estrangeira(s) 

27/10/2022 
Período de interposição de recursos dos resultados da(s) prova(s) de 

proficiência em língua(s) estrangeira(s) 

31/10/2022 Divulgação do resultado final 

01/11/2022 Período de interposição de recursos ao resultado final 

03/11/2022 Homologação do resultado final 

 

 

Leia-se: 
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04/10/2022 Divulgação dos resultados da análise dos currículos 

05/10/2022 Período de interposição de recursos dos resultados da análise dos currículos 

07/10/2022 
Divulgação do resultado final preliminar e da dispensa da(s) prova(s) de 

proficiência em língua(s) estrangeira(s) 

24/10/2022 Prova(s) de proficiência em língua(s) estrangeira(s) 

31/10/2022 
Divulgação dos resultados da(s) prova(s) de proficiência em língua(s) 

estrangeira(s) 

01/10/2022 
Período de interposição de recursos dos resultados da(s) prova(s) de 

proficiência em língua(s) estrangeira(s) 

03/10/2022 Divulgação do resultado final 

04/11/2022 Período de interposição de recursos ao resultado final 

08/11/2022 Homologação do resultado final 

 

 

 

 
Prof. Dr. Bruno Tadeu Salles  

Presidente da Comissão de Seleção do Programa de Pós-graduação em História 

 

Mariana, 26 de Outubro de 2022. 
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