
Universidade Estadual do Ceará – UECE 
Centro de Estudos Sociais Aplicados – CESA 

Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas – PPGPP 
Doutorado em Políticas Públicas  

Campus do Itaperi - Bloco de Estudos Sociais Aplicados - CESA | Av. Silas Munguba, 1.700 - 60.714-903  | Fortaleza - CE - Brasil  
Fone/Fax: (85) 99422-8990 /  (85) 3101.9880 | politicaspublicas@uece.br  | www.politicasuece.com/  

ANEXO V- CRONOGRAMA 

DATA DESCRIÇÃO DA ETAPA HORÁRIO E LOCAL 

18 a 22 

de julho de 2022 
Inscrições 

08h do dia 18 de julho às  

17h do dia 22 de julho 

www.politicasuece.com 

25 de julho de 
2022 

Afixação do resultado das inscrições 
17h 

www.politicasuece.com                       

26 de julho de 
2022 

Prazo para recurso das inscrições 
00h às 23:59h por e-mail: 

selecao2022.ppgpp@uece.br 

28 de julho de 
2022 

Resultado da análise dos recursos das inscrições 
17h 

www.politicasuece.com                       

28 de julho a 05 
de agosto de 

2022 
1ª fase: Análise do projeto de pesquisa - 

08 de agosto de 
2022 

Resultado da 1ª fase: Análise do projeto de pesquisa 
17h 

www.politicasuece.com                       

09 de agosto de 
2022 

Prazo para recurso da 1ª fase: Análise do  

projeto de pesquisa 

00h às 23:59h por e-mail: 
selecao2022.ppgpp@uece.br 

11 de agosto de 
2022 

Resultado da Análise dos Recursos da 1ª fase: Análise do 
projeto de pesquisa 

17h 

www.politicasuece.com 

12 de agosto de 
2022 

Envio dos documentos comprobatórios do Lattes 
08h às 17h através do link 

disponível no site 

www.politicasuece.com 

15 a 19 de agosto 

de 2022 
2ª fase: prova de títulos - 

22 de agosto de 
2022 

Resultado da 2ª fase:  prova de títulos 
17h 

www.politicasuece.com                       

23 de agosto de 
2022 

Prazo para recurso da 2ª fase: e prova de títulos 
00h às 23:59h por e-mail: 

selecao2022.ppgpp@uece.br 

25 de agosto de 
2022 

Resultado da análise dos recursos da 2ª fase prova de 
títulos 

17h 

www.politicasuece.com                       

25 de agosto de 
2022 

Divulgação da lista do dia e horário de cada candidato 
selecionado para a 3ª fase: defesa oral do projeto de 

pesquisa 

17h 

www.politicasuece.com                       

26 de agosto de 
2022 

Reunião virtual (reunião teste) com os(as) candidatos(as) 
14h – 16h 

Sala Virtual – Google Meet 

29 a 31 de agosto 
de 2022 

3ª fase: defesa oral do projeto de pesquisa 
08h – 22h 

Sala Virtual – Google Meet 

01 de setembro 
de 2022 

Resultado da 3ª fase: defesa oral do projeto de pesquisa 
17h 

www.politicasuece.com                       

02 de setembro 
de 2022 

Prazo para recurso da 3ª fase: defesa oral do projeto de 
pesquisa 

00h às 23:59h por e-mail: 
selecao2022.ppgpp@uece.br 

05 de setembro 
de 2022 

Resultado da análise dos recursos da 3ª fase: defesa oral 
do projeto de pesquisa 

17h 

www.politicasuece.com                       

05 de setembro 
de 2022 

Resultado Final 
17h 

www.politicasuece.com                       

06 de setembro 
de 2022 

Reunião para orientação sobre matrícula e informações 
sobre o curso 

14h – 17h 

Sala Virtual – Google Meet 

08 de setembro de 
2022 

Matrícula 
14h – 17h 

Via Internet e Secretaria do 
PPGPP 
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