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ERRATA 
 

PROCESSO SELETIVO 2022/1  
 

7ª TURMA - PARA VAGAS REMANESCENTES NO CURSO DE MESTRADO 
PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO BÁSICA (PPGEB) DA UNIVERSIDADE ALTO VALE 

DO RIO DO PEIXE (UNIARP)  
Recomendado pela CAPES  

Área Básica: Educação  
Área de Avaliação: Educação 

 

EDITAL nº 002/2021 
 
No item introdutório: 
 

Onde se lê: 

A UNIARP torna público o processo seletivo de pós-graduandos para ingresso no Curso 
de Mestrado Profissional em Educação Básica, com início previsto para março de 2022. O 
seletivo será realizado no período de 13 de dezembro de 2021 a 08 de fevereiro de 2022. 
 

Leia-se: 
A UNIARP torna público o processo seletivo de pós-graduandos para ingresso no Curso 
de Mestrado Profissional em Educação Básica, com início previsto para março de 2022. O 
seletivo será realizado no período de 13 de dezembro de 2021 a 25 de janeiro de 2022. 
 

 
No item 1- Cronograma 
 

Onde se lê: 
 

13 de dezembro de 2021 a 08 de 
fevereiro de 2022 

Período de inscrições 

10 de fevereiro  de 2022 Homologação das inscrições  

11 de fevereiro de 2022 
Análise do anteprojeto e do curriculum vitae/Modelo 

CNPq/Lattes (etapa eliminatória) 

14 de fevereiro de 2022 
Publicação da relação dos candidatos 

selecionados para a 2º etapa, com cronograma 
de entrevistas 

15 e 16 de fevereiro de 2022 Entrevistas (online) 

18 de fevereiro de 2022 
Divulgação da relação dos candidatos 

aprovados 

19 a 20 de fevereiro de 2022 Período de matrículas  

04 de março de 2022 (a confirmar) Início do período letivo 
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Leia-se: 
 

13 de dezembro de 2021 a 25 de 
janeiro de  2022 

Período de inscrições 

26 de janeiro  de 2022 Homologação das inscrições  

27 de janeiro de 2022 
Análise do anteprojeto e do curriculum vitae/Modelo 

CNPq/Lattes (etapa eliminatória) 

28 de janeiro de 2022 

Publicação da relação dos candidatos 
selecionados para a 2º etapa, com cronograma 

de entrevistas 

31 de janeiro de 2022 Entrevistas (online) 

01 de fevereiro de 2022 
Divulgação da relação dos candidatos 

aprovados 

02 a 03 de fevereiro de 2022 Período de matrículas  

04 de março de 2022 (a confirmar) Início do período letivo 
 

 
No item 3.2. Período de inscrição: 
 

Onde se lê: 

3.2.1. As inscrições serão realizadas de 13 de dezembro de 2021 a 08 de fevereiro de 
2022. 

 

Leia-se: 

3.2.1. As inscrições serão realizadas de 13 de dezembro de 2021 a 25 de janeiro de 2022. 
 

 

No item 3.4 Homologação das inscrições 
 

Onde se lê: 

 

As inscrições serão homologadas no dia 10 de fevereiro de 2022, sendo o seu 
resultado prontamente disponibilizado no endereço: a) 
https://www.uniarp.edu.br/mestrado-profissional-em-educacao-basica/ no item do 
menu "Processo Seletivo". 

 

Leia-se: 

As inscrições serão homologadas no dia 26 de janeiro de 2022, sendo o seu 
resultado prontamente disponibilizado no endereço: a) 
https://www.uniarp.edu.br/mestrado-profissional-em-educacao-basica/ no item do 
menu "Processo Seletivo". 
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No item Processo seletivo 
 

Onde se lê: 
Os 11 (onze) primeiros candidatos aprovados serão considerados aptos a realizarem 
matrícula no curso de 19 a 20 de fevereiro de 2022. Os demais candidatos 
classificados serão considerados suplentes. 
 

Leia-se: 
Os 11 (onze) primeiros candidatos aprovados serão considerados aptos a realizarem 
matrícula no curso de 02 e 03 de fevereiro de 2022. Os demais candidatos 
classificados serão considerados suplentes. 
 

 

No item 4- Resultado 
 

Onde se lê: 
O resultado com a lista dos aprovados será divulgado no site da UNIARP: 
(https://www.uniarp.edu.br/mestrado-profissional-em-educacao-basica/) no dia 18 de 
fevereiro de 2022 a partir das 20h.  

 
Leia-se: 

O resultado com a lista dos aprovados será divulgado no site da UNIARP:  
(https://www.uniarp.edu.br/mestrado-profissional-em-educacao-basica/) no dia 01 de 
fevereiro de 2022 a partir das 20h. 

 
No item 5- Matrículas 
 

Onde se lê: 

Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão realizar matrícula, no período 

de 19 a 20 de fevereiro de 2022. 

Leia-se: 

Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão realizar matrícula, no período 

de 02 e 03 de fevereiro de 2022. 

 

 

Prof. Dr. Anderson Antonio M. Martins 

Reitor 
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