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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E CIENTÍFICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DOCÊNCIA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICAS – MESTRADO PROFISSIONAL 

 

EDITAL 01/2021 - PPGDOC/IEMCI/UFPA 

RETIFICAÇÃO Nº 01 
 

RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL Nº 01/2021 PPGDOC/IEMCI/UFPA QUE REGE O 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS À TURMA 2022 DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM DOCÊNCIA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICAS – MESTRADO PROFISSIONAL. 
 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Docência em Educação em Ciências 

e Matemáticas (PPGDOC), designada pela portaria nº 2692/2021 REITORIA/UFPA, no 

uso de suas atribuições, em 15/09/2021,  RESOLVE: 

 

1 Alterar o item 5.1 do Edital que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

 

5.1  Os interessados em participar do processo seletivo, do qual trata este edital, 

deverão realizar inscrição no período de 14 de setembro a 14 outubro de 2021, 

conforme as orientações a seguir: 

a) A inscrição será realizada exclusivamente pela URL: bit.ly/psppgdoc 

b) No endereço supracitado, o(a) candidato(a) deverá preencher o formulário de 

inscrição do SIGAA e realizar o upload dos documentos solicitados no item 

6.1. Após a inscrição será gerado um comprovante, que deverá ser guardado 

pelo(a) candidato(a) até a homologação do processo seletivo; 

c) Excepcionalmente, por conta da continuidade do cenário pandêmico do novo 

Corona vírus e da compreensão acerca das crises 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 ser gerado a partir 

do seguinte link: https://portalfadesp.org.br/?page_id=20004. 

d) Em virtude de prazos bancários, o boleto de pagamento da taxa de inscrição 

deverá ser gerado até a véspera do último dia de inscrição previsto no 

Cronograma deste edital, podendo ser pago até o dia seguinte. O comprovante 

de pagamento do boleto deverá ser enviado junto com os demais 

documentos dispostos no item 6.1. 

 

2 Manter inalteradas e vigentes todas as normas do Edital nº 01/2021 

PPGDOC/IEMCI/UFPA que não contrariem o exposto acima. 

______________________________ 

Prof.ª Dr.ª France Fraiha Martins 

Coordenação PPGDOC/IEMCI/UFPA 

Portaria nº 2692/2021 

 

https://bit.ly/psppgdoc
https://portalfadesp.org.br/?page_id=20004


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 15/09/2021

EDITAL Nº 84/2021 - PPGDOC (11.37.06) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 15/09/2021 22:21 )
FRANCE FRAIHA MARTINS

COORDENADOR DE PÓS-GRADUAÇÃO - TITULAR

PPGDOC (11.37.06)

Matrícula: 1834768

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número: https://sipac.ufpa.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 84 2021 EDITAL 15/09/2021 429a8d1324

https://sipac.ufpa.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

