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UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA 

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB 

CHAMADA PÚBLICA N° 01/2022 – UAB-URCA 

ALUNOS PARA CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EaD DO SISTEMA 

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL 

 

 

 CORRIGENDA Nº 1 
 
 

A Comissão da seleção nº1/2022 da Universidade Aberta do Brasil na Universidade Regional 

do Cariri (UAB-URCA), no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO a presente 

corrigenda referente à CHAMADA PÚBLICA Nº 01 2022, destinada ao ingresso no Curso de 

Especialização em Direito Administrativo e Gestão Pública da UAB-URCA, de acordo com as 

normas a seguir dispostas. 
 

Onde se lê:  

 

4.1.2. 2ª Etapa (Avaliação de Pré-Projeto de Pesquisa) 

a) A segunda etapa será eliminatória, consistirá na avaliação do Pré-Projeto de Pesquisa que 

deverá seguir a estrutura e os critérios de avaliação de acordo com quadro abaixo: 

 

Leia-se: 

 

4.1.2. 2ª Etapa (Avaliação de Pré-Projeto de Pesquisa) 

a) A segunda etapa será classificatória, consistirá na avaliação do Pré-Projeto de Pesquisa que 

deverá seguir a estrutura e os critérios de avaliação de acordo com quadro abaixo: 

 

 

Onde se lê:  

h)    Avaliação - A nota mínima exigida para aprovação na primeira etapa, referente ao pré-projeto 

de pesquisa é 7,0 (sete), atribuída no intervalo de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). 

 

Leia-se:  

h)    Avaliação - A nota, referente ao pré-projeto de pesquisa, será atribuída no intervalo de 0,0 (zero) 

a 10,0 (dez). 
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Onde se lê: 

Anexo 2 – Cronograma de Eventos 

CHAMADA PÚBLICA N° 01/2022 – UAB/URCA 

ALUNOS PARA OS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM EaD DO SISTEMA 

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL UAB-URCA 

CRONOGRAMA DE EVENTOS DA SELEÇÃO 

 

 

ATIVIDADES DATA/PERÍODO 

1. Período de Inscrição da Chamada Pública. (somente pela internet) 23/07 a 22/08/2022 

2. Data limite para pagamento da taxa de inscrição 23/08/2022 

3. Resultado da análise dos requerimentos de inscrição. 25/08/2022 

4.  

Período para interposição de recurso administrativo referente a 

indeferimento do requerimento de inscrição, pelo site da UAB-URCA 

(http://uab.urca.br). 28/08/2022 

5. 

Resultado do julgamento dos recursos contra o indeferimento do 

requerimento de inscrição 29/08/2022 

6. 

Divulgação no endereço eletrônico uab.urca.br do resultado da segunda 

e terceira etapas 06/09/2022 

12 

Período para interposição de recurso administrativo referente à segunda 

e terceira etapa, pelo site da UAB-URCA (http://uab.urca.br). 07 e 08/09/2022 

13. 

Resultado do julgamento dos recursos referente à segunda e terceira 

etapas, pelo site da UAB-URCA (http://uab.urca.br). 10/09/2022 

14. 

Resultado final da Seleção. 

 10/09/2022 

15 

Prazo para a interposição de recursos cujo a matéria não tenha sido 

superada pelos recursos intermediários. 11/09/2022 

16 Resultado Final homologado após recursos 12/09/2022 

17. 

Período para confirmação de matrícula, no site da UAB-URCA 

(http://uab.urca.br). 13 a 15 /09/2022 

18. Início das aulas (previsto). 23/09/2022 
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Leia-se: 

Anexo 2 – Cronograma de Eventos 

CHAMADA PÚBLICA N° 01/2022 – UAB/URCA 

ALUNOS PARA OS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM EaD DO SISTEMA 

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL UAB-URCA 

NOVO CRONOGRAMA DE EVENTOS DA SELEÇÃO 

 

ATIVIDADES DATA/PERÍODO 

1. Período de Inscrição da Chamada Pública. (somente pela internet) 23/07 a 24/08/2022 

2. Data limite para pagamento da taxa de inscrição 25/08/2022 

3. Resultado da análise dos requerimentos de inscrição. 27/08/2022 

4.  

Período para interposição de recurso administrativo referente a 

indeferimento do requerimento de inscrição, pelo site da UAB-URCA 

(http://uab.urca.br). 28/08/2022 

5. 

Resultado do julgamento dos recursos contra o indeferimento do 

requerimento de inscrição 29/08/2022 

6. 

Divulgação no endereço eletrônico uab.urca.br do resultado da segunda 

e terceira etapas 06/09/2022 

12 

Período para interposição de recurso administrativo referente à segunda 

e terceira etapa, pelo site da UAB-URCA (http://uab.urca.br). 07 e 08/09/2022 

13. 

Resultado do julgamento dos recursos referente à segunda e terceira 

etapas, pelo site da UAB-URCA (http://uab.urca.br). 10/09/2022 

14. 

Resultado final da Seleção. 

 10/09/2022 

15 

Prazo para a interposição de recursos cujo a matéria não tenha sido 

superada pelos recursos intermediários. 11/09/2022 

16 Resultado Final homologado após recursos 12/09/2022 

17. 

Período para confirmação de matrícula, no site da UAB-URCA 

(http://uab.urca.br). 13 a 15 /09/2022 

18. Início das aulas (previsto). 23/09/2022 
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