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PROCESSO Nº 23106.058095/2022-91

 

1. PREÂMBULO

1.1. O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical (PPGMT), no uso de suas atribuições legais,
torna público e estabelece as normas do processo sele�vo para o preenchimento das vagas dos cursos de Mestrado Acadêmico e de
Doutorado do PPGMT, em conformidade com as exigências do Regulamento deste programa e da Resolução CEPE nº 080/2021 do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UnB, Resolução nº 044/2020 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UnB,
Resolução nº 05/2020 da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação da UnB, Resolução nº 06/2020 da Câmara de Pesquisa e Pós
Graduação da UnB.

...
 
8.                       DO CRONOGRAMA
 
Onde se lê:
 
8.1                     As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do processo sele�vo, bem como da divulgação dos
respec�vos resultados, constam na tabela a seguir.

TABELA 1 - CRONOGRAMA
DATA ETAPA HORÁRIO

... ... ...

09/12/2022 Divulgação da data e horário es�mado para realização da prova escrita de conhecimentos
Conferir convocação em: medicinatropical.unb.br 23h59

09/01/2023
(data provável) Etapa remota. Realização da prova escrita de conhecimentos 09h00

09/01/2023 Prova escrita de conhecimentos: resultado preliminar 23h59

10 e 11/01/2023 Prazo para interposição de recursos contra a prova de conhecimentos: resultado preliminar
pgtropical@unb.br

00h00 -
23h59

14/01/2023 Prova escrita de conhecimentos: resultado final 23h59
16/01/2023 Avaliação de currículo: resultado preliminar 23h59

17 e 18/01/2023 Prazo para interposição de recursos contra a avaliação de currículo e projeto: resultado preliminar
pgtropical@unb.br

00h00 -
23h59

19/01/2023 Avaliação de currículo: resultado final 23h59

20/01/2023 Divulgação da data e horário es�mado para realização da prova oral
Conferir convocação em: medicinatropical.unb.br 23h59

23 a 27/01/2023 Etapa remota. Realização da prova oral
Conferir convocação em: medicinatropical.unb.br

08h00 -
18h00

30/01/2023 Prova oral: resultado preliminar 23h59
31/01 e

01/02/2023
Prazo para interposição de recursos contra a prova oral: resultado preliminar

pgtropical@unb.br 23h59

03/02/2023 Prova oral: resultado final 23h59

Até 17/02/2023
Entrevista com a comissão de heteroiden�ficação da UnB

com os candidatos autodeclarados negros e validação da documentação de candidatos heteroiden�ficação
indígenas e quilombolas (etapa remota)

08h00 -
18h00

Até 24/02/2023 Resultado da entrevista da comissão de heteroiden�ficação da UnB 08h00 -
18h00

Até 24/02/2023
(data provável) Divulgação do Resultado Final do processo sele�vo 23h59

Até 28/02/2023 Confirmação de ingresso no curso por parte do candidato selecionado
(etapa não presencial, orientações serão encaminhadas por e-mail) 23h59

http://medicinatropical.unb.br/
http://medicinatropical.unb.br/
http://medicinatropical.unb.br/


28/03/2023
(data provável) Início das aulas 08h00

 
 
Leia-se:
 
 

TABELA 1 - CRONOGRAMA
DATA ETAPA HORÁRIO

... ... ...

16/12/2022 Divulgação da data e horário es�mado para realização da prova escrita de conhecimentos
Conferir convocação em: medicinatropical.unb.br 23h59

16/01/2023
(data provável) Etapa remota. Realização da prova escrita de conhecimentos 09h00

17/01/2023 Prova escrita de conhecimentos: resultado preliminar 23h59

18 e 19/01/2023 Prazo para interposição de recursos contra a prova de conhecimentos: resultado preliminar
pgtropical@unb.br

00h00 -
23h59

20/01/2023 Prova escrita de conhecimentos: resultado final 23h59

20/01/2023 Divulgação da data e horário es�mado para realização da prova oral
Conferir convocação em: medicinatropical.unb.br 23h59

21/01/2023 Avaliação de currículo: resultado preliminar 23h59

23 e 24/01/2023 Prazo para interposição de recursos contra a avaliação de currículo e projeto: resultado preliminar
pgtropical@unb.br

00h00 -
23h59

23 a 27/01/2023 Etapa remota. Realização da prova oral
Conferir convocação em: medicinatropical.unb.br

08h00 -
18h00

28/01/2023 Avaliação de currículo: resultado final 23h59
30/01/2023 Prova oral: resultado preliminar 23h59

31/01 e
01/02/2023

Prazo para interposição de recursos contra a prova oral: resultado preliminar
pgtropical@unb.br 23h59

03/02/2023 Prova oral: resultado final 23h59

07/02/2023
Entrevista com a comissão de heteroiden�ficação da UnB

com os candidatos autodeclarados negros e validação da documentação de candidatos heteroiden�ficação
indígenas e quilombolas (etapa remota)

08h00 -
18h00

Até 24/02/2023 Resultado da entrevista da comissão de heteroiden�ficação da UnB 08h00 -
18h00

Até 24/02/2023
(data provável) Divulgação do Resultado Final do processo sele�vo 23h59

Até 28/02/2023 Confirmação de ingresso no curso por parte do candidato selecionado
(etapa não presencial, orientações serão encaminhadas por e-mail) 23h59

28/03/2023
(data provável) Início das aulas 08h00

 
Brasília-DF, na data de assinatura.

 

Prof. Luiz Antonio Soares Romeiro 
Coordenador

Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical
Faculdade de Medicina
Universidade de Brasília

Documento assinado eletronicamente por Luiz Antonio Soares Romeiro, Coordenador(a) do Programa de Pós-Graduação em
Medicina Tropical da Faculdade de Medicina, em 13/12/2022, às 15:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na
Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 9085838 e o código CRC 54C95A0B.
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