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RETIFICAÇÃO nº. 2 DO EDITAL n.º 2/2021- PPGECM-IEMCI-UFPA
O Programa de Pós Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas (PPGECM) da
Universidade Federal do Pará (UFPA), publica Retificação nº 2 do Edital nº. 2/2021, pelo
qual torna público o Processo de Seleção de candidatos para o curso de DOUTORADO.
1) No subitem 4.9.1, onde se lê:
e) Diploma do curso de Mestrado, conferido por Instituição de Ensino Superior (IES) com
Programa de Pós Graduação reconhecido pela CAPES. Os candidatos que ainda não
possuem o diploma de Mestrado deverão apresentar cópia da ata de defesa de dissertação,
atestado da instituição, confirmando sua titulação e a recomendação do Programa pela
CAPES, autenticada pela respectiva IES. Em caso de curso no exterior, o diploma deve
estar devidamente revalidado no Brasil;
Leia-se:
e) Diploma do curso de Mestrado, conferido por Instituição de Ensino Superior (IES) com
Programa de Pós Graduação reconhecido pela CAPES. Os candidatos que ainda não
possuem o diploma de Mestrado deverão apresentar cópia da ata de defesa de dissertação,
atestado da instituição, confirmando sua titulação e a recomendação do Programa pela
CAPES, autenticada pela respectiva IES. Em caso de curso no exterior, o diploma deve
estar devidamente revalidado no Brasil;
Observação: os discentes concluintes (mestrado) deverão enviar, no ato da inscrição,
declaração da Instituição de Ensino Superior (IES) que comprove a provável conclusão do
curso. Caso aprovados, os candidatos deverão apresentar, até a data limite de matrícula
(Anexo III), o diploma ou comprovante de conclusão do referido curso, sob a pena de perda
da vaga, conforme Resolução nº. 5.425, de 23 de setembro de 2021, do Consepe-UFPA.
Belém-PA, 09 de novembro de 2021.

Profa. Dra. Isabel Cristina Rodrigues de Lucena
COORDENADORA DO PPGECM-IEMCI-UFPA
CIDADE UNIVERSITÁRIA PROF. JOSÉ DA SILVEIRA NETTO - SETOR BÁSICO - AVENIDA AUGUSTO CORRÊA, 1 - GUAMÁ - 66075-110 - BELÉM, PA - BRASIL
FONE: +55 (91) 3201-8070 - WWW.PPGECM.PROPESP.UFPA.BR

