
Retificação do EDITAL PARA INGRESSO NOS CURSOS DE MESTRADO, DOUTORADO E 
DOUTORADO DIRETO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM ARQUEOLOGIA - 
[ALUNOS/AS REGULARES PARA VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA E PARA POLÍTICA 
DE AÇÃO AFIRMATIVA PARA PESSOAS PRETAS/PARDAS] – PUBLICADO NO DIÁRIO 
OFICIAL PODER EXECUTIVO SEÇÃO I EM 21 DE JULHO DE 2020 NA PÁGINA 29. 

No item 5.7.b., onde se lê:  Cada conjunto Projeto de Pesquisa/ Currículo será corrigido por no 
mínimo dois membros da CPG. 
Leia-se: Cada conjunto Projeto de Pesquisa/ Currículo será corrigido por no mínimo dois 
membros da CPG considerados todos os seus membros titulares e suplentes como avaliadores, 
o que perfaz a maioria do colegiado de orientadores permanentes. 
 
No item 5.9.a., onde se lê: As entrevistas serão realizadas on-line através de recurso de reunião 
virtual. 
Leia-se: As entrevistas serão realizadas on-line através de recurso de reunião virtual e serão 
gravadas. 
 
No item 6.1., onde se lê: As candidaturas poderão entrar com recurso e solicitar a revisão da 
correção nas Fases 1 e 2. Na Fase 3 não caberá recurso. 
Leia-se: As candidaturas poderão entrar com recurso e solicitar a revisão de nota/resultado em 
qualquer das fases do processo seletivo, segundo o cronograma proposto no ITEM 10. 
 
No item  6.2., onde se lê: As candidaturas que desejarem entrar com recurso devem enviar 
email para o Serviço de Pós-graduação em seletivo.ppgarq.mae@usp.br fazendo a solicitação 
de revisão de correção.  
Leia-se: As candidaturas que desejarem entrar com recurso devem enviar email para o Serviço 
de Pós-graduação em seletivo.ppgarq.mae@usp.br fazendo a solicitação de revisão de correção 
e citando circunstanciadamente as razões para o pedido.  A CPG indicará dois/duas novos/as 
corretores/as, diferentes de quem originalmente corrigiu a Fase para a qual está sendo solicitada 
revisão, escolhidos/as dentre seus membros titulares e suplentes. Quem for realizar a nova 
correção deverá encaminhar à CPG parecer, que poderá ser individual ou conjunto, no qual 
poderão referendar a nota final obtida pela candidatura na prova em questão ou propor nova 
nota final a partir de nova correção. Neste último caso a nota tanto poderá ser superior como 
inferior a nota inicialmente obtida pela candidatura. Caso os pareceres sejam encaminhados 
individualmente, uma nova nota final será calculada pela CPG e resultará da média das notas 
propostas pela nova correção. 

Fica excluído o item duplicado: 6.2. Caso a solicitação seja aceita pela CPG, a própria 
comissão fará a revisão de correção. Considerando que cada conjunto Projeto de Pesquisa/ 
Currículo e cada ensaio reprovado terá sido corrigido por três docentes diferentes, apenas 
excepcionalmente serão revisadas as correções que atribuíram notas abaixo de 6.0 a candidatos 
de AC e abaixo de 4.0 a candidatos concorrendo sob PAA. 

No item 6.3, onde se lê: Não serão aceitos recursos encaminhados fora do prazo estabelecido 
no ITEM 10 (cronograma) deste Edital. 
Leia-se: Os recursos entregues fora do prazo estabelecido no ITEM 10 (cronograma), 
destituídos de razões circunstanciadas, serão sumariamente indeferidos pela CPG. 

O item 10 passa a valer o seguinte cronograma: 

DATA  HORÁRIO  PROGRAMAÇÃO  

13 a 16/10/2020 
Entre 00:00h de 13/10 
e 23:59h de 16/10 

Período de inscrição no processo seletivo on-line 

26 a 30/10/2020 
FASE 1: Avaliação do conjunto 
projeto/currículo  

04/11/2020 A partir das 14:00h Divulgação do resultado da FASE 1 

05 e 06/11/2020 Até 17:00h de 06/11 Período para solicitação de recurso da FASE 1 
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11/11/2020 A partir das 14:00h 
Divulgação do resultado pós-recursal da FASE1, 
da lista e atribuição de temas para os ensaios 

12 e 13/11/2020 
Entre 00:00h de 12/11 
e 23:59h de 13/11 

Período para envio dos ensaios 

16 a 20/11/2020 FASE 2: Avaliação dos ensaios  

25/11/2020 A partir das 14:00h Divulgação do resultado da FASE 2 

26 e 27/11/2020 Até 17:00h de 27/11 Período para solicitação de recurso da FASE 2 

02/12/2020 A partir das 14:00h 
Divulgação do resultado pós-recursal da FASE 2 
e da agenda de entrevistas da FASE 3 

07 a 11/12/2020 FASE 3: Entrevistas  

14/12/2020 A partir das 14:00h Divulgação do resultado da FASE 3 

15 e 16/12/2020 Até 17:00h de 16/12 Período para solicitação de recurso da FASE 3 

18/12/2021 A partir das 14:00h 
Divulgação do resultado pós-recursal da FASE 3. 
Divulgação do resultado final homologado com 
classificação. 

 


