ALTERAÇÃO DE EDITAL
EDITAL SELEÇÃO DISCENTE Nº 07/2021 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA POLÍTICA
PROCESSO SELETIVO DISCENTE DE VAGAS REMANESCENTES 2021-1
O REITOR da Universidade Vila Velha, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, faz saber a todos os
interessados que no período de 09 de fevereiro de 2021 até o dia 05 de março de 2021, estarão abertas as
inscrições para o Processo Seletivo para preenchimento de vagas de alunos regulares do curso de Mestrado
do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Sociologia Política (PPGSP). A seleção será realizada nos
dias 08 e 09 de março de 2021.
8. DA MATRÍCULA:
8.1. Será realizada através de Edital publicado e afixado nos quadros gerais de aviso da Instituição e em
www.uvv.br, contendo: a relação de candidatos classificados, o local, a data e o horário para a prática do
referido ato acadêmico-administrativo.
8.2. Após a publicação do Edital de que trata o item anterior, o candidato selecionado deverá realizar no
período de 15 a 19/03/2021 os seguintes procedimentos de Pré-Matrícula:
a) Retirada da Documentação necessária à Matrícula na Secretaria dos Programas de Pós-Graduação

Stricto Sensu da UVV; ou realizar a matrícula online. Seguir as instruções da secretaria, por e-mail
secretaria.ppg@uvv.br
b) Providenciar, junto ao orientador indicado, a escolha das disciplinas, conforme formulário a ser
fornecido pela secretaria (poderá ser entregue até o prazo final da matrícula);
8.3. A matrícula inicial deverá ser formalizada pelo candidato ou seu representante legal perante a Secretaria
da Pós-Graduação Stricto Sensu, até o dia 19 de março de 2021.
Vila Velha - ES, 04 de março de 2021.
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