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PROCESSO SELETIVO 2022/2023
INGRESSO 1º SEMESTRE 2023
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DEMOGRAFIA
MESTRADO E DOUTORADO
RETIFICAÇÃO 1 - EDITAL PPGD 1/2022
Altera-se a data limite de inscrição que consta nos itens 4 e 8 do Edital PPGD 1/2022 para 16
horas do dia 07 de outubro de 2022.
Edital aprovado pela Comissão de Pós-Graduação do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
da Unicamp em 22/06/2022, conforme Deliberação CPG/IFCH nº 140/2022.
4. PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO – MESTRADO
As inscrições para participação no Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em
Demografia são gratuitas e serão feitas exclusivamente por meio da internet.
A inscrição deverá ser realizada em dois sistemas diferentes:
1)
Sistema SIGA - Primeiro, o candidato deverá acessar o Sistema Acadêmico da
Unicamp (SIGA - Sistema de Inscrição) para obtenção do Formulário de Inscrição, conforme
instruções do item II, 3.a) deste Edital.
2) Sistema de envio de documentos IFCH - Depois, deverá acessar o sistema de envio de
documentos do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) em
https://www.ifch.unicamp.br/pos/demografia/56406/496/processo-seletivo, preencher os
dados e enviar exclusivamente os documentos relacionados no item II, 3 deste Edital.
Os documentos deverão ser encaminhados no período entre 08 horas do dia 01 de agosto
de 2022 e 16 horas do dia 07 de outubro de 2022, observado o horário oficial de
Brasília/DF.
A Secretaria de Pós-Graduação e a Coordenação de Pós-Graduação do IFCH não se
responsabilizam por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos
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computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem
como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
A inscrição somente será considerada efetuada após o recebimento dos arquivos pelo
Secretário do Programa. Será encaminhada pela Secretaria uma mensagem de confirmação do
recebimento dos arquivos em até 5 (cinco) dias úteis após o prazo final de inscrição.
7. CALENDÁRIO – MESTRADO
De 01/08/2022 (a partir das
08h) a 07/10/2022 (até as 16h)

Inscrições on line

14/10/2022 após 16h

Divulgação das Inscrições Homologadas – Resultado da
Etapa de Pré-seleção

18/10/2022 após 16h

Resultado da apreciação de recursos da Etapa de Préseleção

26/10/2022 após 16h

Resultado da etapa de análise de projetos e currículos

31/10/2022 após 16h

Resultado da etapa análise de projetos e currículos
depois da apreciação de recursos. Convocação para
prova online de inglês

07/11/2022 10h-12h

Prova proficiência em inglês

16/11/2022

Resultado da prova de inglês

21/11/2022 após 16h

Resultado da prova de inglês depois de apreciação de
recursos e convocação para as entrevistas

24-25/11/2022

Entrevistas de Mestrado

02/12/2022 após as 16h

Resultado das Entrevistas de Mestrado

16/12/2022 após 16h

Resultado das entrevistas e resultado final do processo
seletivo após apreciação dos recursos.
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4. PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO – DOUTORADO
As inscrições para participação no Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em
Demografia são gratuitas e serão feitas exclusivamente por meio da internet.
A inscrição deverá ser realizada em dois sistemas diferentes:
1) Sistema SIGA - Primeiro, o candidato deverá acessar o Sistema Acadêmico da Unicamp
(SIGA - Sistema de Inscrição) para obtenção do Formulário de Inscrição, conforme instruções
do item III, 3.a) deste Edital.
2) Sistema de envio de documentos IFCH - Depois, deverá acessar o sistema de envio de
documentos do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) em
https://www.ifch.unicamp.br/pos/demografia/56406/496/processo-seletivo, preencher os
dados e enviar exclusivamente os documentos relacionados no item III, 3 deste Edital.
Os documentos deverão ser encaminhados no período entre 08 horas do dia 01 de agosto
de 2022 e 16 horas do dia 07 de outubro de 2022, observado o horário oficial de
Brasília/DF.
A Secretaria de Pós-Graduação e a Coordenação de Pós-Graduação do IFCH não se
responsabilizam por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem
como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
A inscrição somente será considerada efetuada após o recebimento dos arquivos pelo
Secretário do Programa. Será encaminhada pela Secretaria uma mensagem de confirmação do
recebimento dos arquivos em até 5 (cinco) dias úteis após o prazo final de inscrição.
7. Calendário - DOUTORADO
De 01/08/2022 (a partir das
08h) a 07/10/2022 (até as 16h)

Inscrições on line

14/10/2022 após 16h

Divulgação das Inscrições Homologadas – Resultado da
Etapa de Pré-seleção.

18/10/2022 após 16h

Resultado da apreciação de recursos da Etapa de Préseleção.

26/10/2022 após 16h

Resultado da etapa de análise de projetos e currículos.
Resultado da etapa análise de projetos e currículos
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31/10/2022 após 16h

depois da apreciação de recursos. Convocação para
prova online de inglês.

07/11/2022 10h-12h

Prova proficiência em inglês.

16/11/2022

Resultado da prova de inglês.

21/11/2022 após 16h

Resultado da prova de inglês depois de apreciação de
recursos e convocação para as entrevistas

28-29/11/2022

Entrevistas de Doutorado

09/12/2022 após 16h

Resultados das Entrevistas de Doutorado

16/12/2022 após 16h

Resultado das entrevistas e resultado final do processo
seletivo após apreciação dos recursos.

Campinas, setembro/2022.
PROF. DR. ALBERTO AUGUSTO EICHMAN JAKOB
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Demografia
Unicamp/IFCH/PPGD

Secretaria de Pós-Graduação – IFCH/UNICAMP
Programa de Pós-Graduação em Demografia
Secretário: LEANDRO FERREIRA MACIEL
Rua Cora Coralina, 100, Campinas/SP, Brasil, CEP 13083-896
E-mail: scpgdemo@unicamp.br
Fone: 55 19 3521-1685
https://www.ifch.unicamp.br/ifch/pos/demografia
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