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RETIFICAÇÃO nº. 4 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. 4 do Edital nº. 2/2021, pelo
qual torna público o Processo de Seleção de candidatos para o curso de DOUTORADO.
1) No subitem 4.1, onde se lê:
4.1. As inscrições no Processo Seletivo serão realizadas no período de 16 a 30 de
novembro de 2021, exclusivamente pelo endereço eletrônico (via SIGAA) disponível, a
partir do dia 16 de novembro de 2021, em: https://bit.ly/psppgecm2021, observadas as
orientações indicadas no Anexo III deste Edital, seguindo o horário de Belém-PA-Brasil.
Leia-se:
4.1. As inscrições no Processo Seletivo serão realizadas no período de 16 de novembro
a 10 de dezembro de 2021, exclusivamente pelo endereço eletrônico (via SIGAA)
disponível, a partir do dia 16 de novembro de 2021, em: https://bit.ly/psppgecm2021,
observadas as orientações indicadas no Anexo III deste Edital, seguindo o horário de
Belém-PA-Brasil.

2) No subitem 4.3, onde se lê:
4.3. Este ano, excepcionalmente, por conta da pandemia do novo coronavírus e da
compreensão acerca da crise sanitária, econômica e social do país, será cobrada uma taxa
de inscrição reduzida no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), que deverá ser paga via boleto
bancário. A data limite para geração do boleto de pagamento é até dia 25 de novembro
2021. Para gerar o boleto, é necessário cadastro na Fundação Amparo e Desenvolvimento
da Pesquisa (Fadesp), que poderá ser realizado, a partir de 16 de novembro de 2021, no
Portal de Inscrições da Fadesp: http://cursoseventos.fadesp.org.br/gui/.
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Leia-se:
4.3. Este ano, excepcionalmente, por conta da pandemia do novo coronavírus e da
compreensão acerca da crise sanitária, econômica e social do país, será cobrada uma taxa
de inscrição reduzida no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), que deverá ser paga via boleto
bancário. A data limite para geração do boleto de pagamento é até dia 08 de dezembro
2021. Para gerar o boleto, é necessário cadastro na Fundação Amparo e Desenvolvimento
da Pesquisa (Fadesp), que poderá ser realizado, a partir de 16 de novembro de 2021, no
Portal de Inscrições da Fadesp: http://cursoseventos.fadesp.org.br/gui/.
3) Devido a prorrogação dos prazos de inscrição, os candidatos devem consultar o
Anexo III (retificado), no qual constam as novas datas do Processo Seletivo.

Belém-PA, 30 de novembro de 2021.

Profa. Dra. Isabel Cristina Rodrigues de Lucena
COORDENADORA DO PPGECM-IEMCI-UFPA
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