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EDITAL No. 04/2020 

 

SELEÇÃO DE CANDIDATO(A)S ESTRANGEIRO(A)S COM RESIDÊNCIA PERMANENTE NO EXTERIOR 

ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA PARA OS CURSOS DE MESTRADO 

ACADÊMICO E DOUTORADO PARA O PERÍODO LETIVO DE 2020 

 

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História, no uso de suas atribuições legais, torna 
público e estabelece o Edital Nº 04/2020, de retificação do Edital Nº 02/2020, nos itens a seguir descritos, 
mantendo inalterados os demais itens do edital. 
 
 

3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 
 
Onde se lê: 
 

3.1 As inscrições para o processo seletivo de candidatas(os) estrangeiros aos cursos de Doutorado e 

Mestrado Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em História, para o primeiro período letivo de 

2020, deverão ser efetuadas entre os dias 17 de fevereiro de 2020  e 11 de maio de 2020, mediante 

e-mail a ser enviado ao endereço eletrônico poshis@unb.br, juntamente com a documentação 

descrita no item 3.7. 

Leia-se: 

3.1 As inscrições para o processo seletivo de candidatas(os) estrangeiros aos cursos de Doutorado e 

Mestrado Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em História, para o primeiro período letivo de 

2020, deverão ser efetuadas entre os dias 17 de fevereiro de 2020  e 30 de julho de 2020, mediante 

e-mail a ser enviado ao endereço eletrônico poshis@unb.br, juntamente com a documentação 

descrita no item 3.7. 

7.DO CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO 
 

Onde se lê: 
 

7.1  As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do processo seletivo, 
bem como da divulgação dos respectivos resultados, constam da tabela abaixo: 

 

DATA ETAPA 

17.02.2020 a 
11.05.2020 

Período de inscrições 

15.05.2020 Homologação das inscrições 

19.05.2020 Resultado da avaliação dos projetos e da avaliação do perfil acadêmico 

22.05.2020 Resultado final 
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15.06.2020 Confirmação de ingresso no curso por parte dos candidatos 
selecionados 

 

Leia-se: 

7.1 As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do processo seletivo, bem 

como da divulgação dos respectivos resultados, constam da tabela abaixo: 

 

DATA ETAPA 

17.02.2020 a 
30.07.2020 

Período de inscrições 

04.08.2020 Homologação das inscrições 

02.09.2020 Resultado da avaliação dos projetos e da avaliação do perfil acadêmico 

08.09.2020 Resultado final 

21.09.2020 Confirmação de ingresso no curso por parte dos candidatos 
selecionados 

 

Brasília, 15 de junho de 2020. 

 

 

Prof. Dra. Cláudia Costa Brochado 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História 

Instituto de Ciências Humanas 

Universidade de Brasília
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