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RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 03/2020 PPGDR 

 
 

 
 
A Coordenação do PPGDR - Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento 

Regional da Universidade Regional de Blumenau – FURB, no uso de suas atribuições, altera os 
itens indicados do Edital 03/2020 ficando assim estabelecidos: 

 
2.1 As inscrições estarão abertas de 03/09 a 23/10/2020. 

 

4.1 Homologação das Inscrições: 30/10/2020 (divulgado na página do Mestrado em 
Desenvolvimento Regional em Processo Seletivo). A homologação da inscrição é realizada 
com base na conferência dos documentos exigidos nas etapas 2.2.1 a 2.2.3 e o cumprimento 
do item 2.2.4.       

4.2 Prazo para recursos – inscrições não homologadas: 03/11/2020 (enviados para o e-mail 
ppgdr@furb.br)  

4.3 Resposta dos recursos – inscrições não homologadas: 04/11/2020 (para e-mail dos 
recorrentes) 

4.4 Primeira Etapa (eliminatória) -  Avaliação escrita: 09/11/2020, das 08:30 as 11:30, (se 
necessário, a prova poderá ocorrer utilizando plataforma virtual)  

4.5 Correção das provas: 10 e 11/11/20. 
 

4.6 Divulgação dos selecionados na Primeira Etapa: 12/11/20 (Página do Mestrado em 
Desenvolvimento Regional em Processo Seletivo) www.furb.br/ppgdr;  

4.7 Prazo para recursos da Primeira Etapa: 13/11/20 (enviados para o e-mail ppgdr@furb.br)  

4.8 Resposta dos recursos: 16/11/2020 (para e-mail dos recorrentes)  

4.9 Segunda etapa – entrevista: as entrevistas serão realizadas nos dias 30/11, 01 e 02/12/20  
o cronograma das entrevistas será divulgado na página do Mestrado em Desenvolvimento 
Regional. As entrevistas serão realizadas virtualmente e o aplicativo será informado.   

4.10 Publicação do Resultado Final: 04/12/2020, na página do Mestrado em 
Desenvolvimento Regional, em Processo seletivo 

4.11 Prazo para Recurso: 07/12/2020 (enviados para o e-mail ppgdr@furb.br) 

4.12 Resposta dos Recursos: 08/12/2020 – para e-mail dos recorrentes 

4.13 Intenção de Matrícula de 14 a 16/12/2020: A confirmação da intenção de matrícula 
deverá ser feita pelo candidato por e-mail, endereçado ao e-mail do PPGDR: ppgdr@furb.br 
 
                                                             

 
 

Blumenau, 05 de outubro de 2020. 
    

prof. Dr. Clovis Reis  
Coordenador do Programa de Pós-Graduação  

em Desenvolvimento Regional 

mailto:ppgdr@furb.br

