
 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL - FURB 
EDITAL Nº 04/2021 – PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO DE 
MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

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

da Universidade Regional de Blumenau – FURB, no uso de suas atribuições, altera datas 

dos itens: 2.1, 4.1 a 4.13 do Edital 04/2021 ficando assim estabelecidas: 

 
 
2.1 As inscrições estarão abertas até 22/10/2021. 
 
4.1 Inscrições homologadas: 27/10/2021 (divulgado na página do Programa 
www.furb.br/ppgdr - 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; 2.2.2; 2.2.3. 
 

4.2 Prazo para recursos das inscrições não homologadas: 28/10/2021, (enviar por e-mail para 
ppgdr@furb.br]  

 
4.3 Resposta dos Recursos: 29/10/2021 – para e-mail dos recorrentes. 
 
4.4 Primeira Etapa – Prova escrita (eliminatória) - 03/11/2021,  das 08:30 as 11:30 (a prova 
será enviada por email para os candidatos que deverão devolver  a prova concluída até as 
11:30 (horário de Brasília) –  
 
4.5 Correção das provas: 04 e 05/11/2021;  
 

4.6 Publicação dos selecionados da primeira etapa: 10/11/2021 (na página do Mestrado em 
Desenvolvimento Regional, em Processo seletivo.) 

4.7 Prazo para recursos: 11/11/2021 (enviados para o e-mail ppgdr@furb.br)  

4.8 Resposta dos recursos: 12/11/2021 – para e-mail dos recorrentes   

4.9 Segunda etapa – entrevista: As entrevistas serão realizadas no dia 19/11/2021(O 
cronograma das entrevistas será divulgado no dia 12/11/2021). As entrevistas poderão ser 
realizadas virtualmente.   

4.10 Publicação do Resultado Final: 25/11/2021, na página do Mestrado em Desenvolvimento 
Regional, em Processo seletivo 

4.11 Prazo para Recurso: 26/11/2021 (enviados para o e-mail ppgdr@furb.br) 

4.12 Resposta dos Recursos: 29/11/2021 – para e-mail dos recorrentes 

4.13 Intenção de Matrícula de 01 a 14/12/2021: A confirmação da intenção de matrícula deverá 
ser feita pelo candidato por e-mail, endereçado ao e-mail do PPGDR: ppgdr@furb.br 

Obs.: Se for necessário, o colegiado se confere a prerrogativa de estender por 1 semana a 
divulgação do resultado final, do prazo de recurso e das matrículas. 

 

Blumenau, 14 de outubro de 2021. 

 

Profa. Dra. Cristiane Mansur de Moraes Souza 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional 


