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Florianópolis, 13 de setembro de 2022.             

Na parte integrante da Sessão III, 1. c)  onde se lê: 

c) Data, local e tempo de realização da primeira etapa: A prova escrita será realizada no dia 
14.10.2022, entre 14h e 18h, no Centro Socioeconômico da UFSC, campus Florianópolis (em 
sala  a  ser  divulgada  na  página  eletrônica  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Relações 
Internacionais, com no mínimo dois dias de antecedência da realização da prova), tendo início 
às 13h e término às 17h. Os candidatos devem se apresentar na sala de realização da prova com 
15 (quinze) minutos de antecedência.  Não será permitida a entrada de candidatos na sala de 
exame após o horário de início da prova. Não será permitida a entrega da prova após o horário de 
término do exame.

Lê-se, após a retirada da parte supracitada em negrito:

c) Data, local e tempo de realização da primeira etapa: A prova escrita será realizada no dia 
14.10.2022, entre 14h e 18h, no Centro Socioeconômico da UFSC, campus Florianópolis (em 
sala  a  ser  divulgada  na  página  eletrônica  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Relações 
Internacionais, com no mínimo dois dias de antecedência da realização da prova).  Os candidatos 
devem se apresentar na sala de realização da prova com 15 (quinze) minutos de antecedência. 
Não será permitida a entrada de candidatos na sala de exame após o horário de início da prova. 
Não será permitida a entrega da prova após o horário de término do exame.
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Reiterando,  a  prova  escrita  -  referente  à  primeira  etapa  do  Processo  Seletivo  Regular  para 
Ingresso no Mestrado em 2023 - será realizada no dia 14/10/2022 (sexta-feira) das  14:00hs às 
18:00hs.

Profa. Danielle Jacon Ayres Pinto
Coordenadora do PPGRI/UFSC
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