ERRATA

Desconsiderando a lista com a classificação geral, divulgada ontem, estamos enviando
uma nova lista, a qual está de acordo com o edital do processo seletivo 2020, em que as vagas
são divididas pelas linhas. Segundo o edital:
“6. Vagas e Classificação
6.1. São fixadas 39 (trinta e nove) vagas para o Curso de Mestrado, sendo 16 (dezesseis) para a
Linha de Pesquisa em Currículo e Formação de Professores para o Ensino de Ciências
e Matemática e 23 (vinte e três) para a Linha de Pesquisa em Metodologias e Práticas de
Ensino de Ciências e Matemática (Anexo V).
6.1.1. O preenchimento das 39 vagas do curso de Mestrado obedecerá à ordem de
classificação dos candidatos, dentre as vagas da Linha de Pesquisa escolhida no ato da
inscrição.”
Na seleção 2020, tivemos uma sobra de 9 vagas na linha 1. Enquanto que na linha 2, as
23 vagas foram preenchidas, havendo mais 14 aprovados ficando fora das vagas (devido à
classificação). Neste caso, segundo o edital, aplica-se:
“6.1.2. Havendo desistência de candidato aprovado/classificado até a data de encerramento
da matrícula, será convocado o candidato aprovado e não classificado, obedecida a ordem de
classificação.
6.1.3. Poderá haver remanejamento de vagas para a outra linha, desde que haja
disponibilidade de orientação. Os remanejamentos não terão incidência sobre a classificação.
6.1.4. No caso de não haver candidatos(as) aprovados(as) em número suficiente, o Programa
poderá não preencher todas as vagas fixadas”
Informamos que a Comissão de Seleção do PPGECM decidiu que todos os candidatos
aprovados além do número de vagas na linha 2, conforme o documento “Resultado Final da
Seleção para a Pós-Graduação em EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA/MESTRADO da
UFPE – CAA” publicado neste site, serão aceitos como discentes do Programa.
Se mais no momento, colocamo-nos ao dispor para dirimir eventuais dúvidas.

A comissão.

