Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação
Programa de Pós-graduação em Ensino de
Ciências e Matemática – PGECM

EDITAL DE CHAMADA DO PROCESSO SELETIVO DO
MESTRADO ACADÊMICO EM ENSINO DE
CIÊNCIAS E MATEMÁTICA – PGECM - nº 01/2017

Termo aditivo nº 01

O diretor-geral do campus de Fortaleza do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Ceará - IFCE, no uso de suas atribuições, altera os itens 1.2 e 2.2.3 do
Edital nº 01/2017–IFCE, de 12 de julho 2017, conforme especificado abaixo:

ONDE SE LÊ:
1.2. Serão oferecidas, no máximo, 30 (TRINTA) vagas para ingresso no Mestrado
Acadêmico em Ensino de Ciências e Matemática - PGECM, na área de concentração em
Ensino, nas linhas de pesquisa abaixo relacionadas: a. Ensino de Matemática:
licenciados e bacharéis em Matemática (máximo 10 vagas);

LEIA-SE:
1.2. Serão oferecidas, no máximo, 30 (TRINTA) vagas para ingresso no Mestrado
Acadêmico em Ensino de Ciências e Matemática - PGECM, na área de concentração em
Ensino, nas linhas de pesquisa abaixo relacionadas: a. Ensino de Matemática:
licenciados e bacharéis em Matemática e Estatística (máximo 10 vagas);

ONDE SE LÊ:
2.2.3. Proposta de Projeto de pesquisa original e elaborado em conteúdo compatível e
condicionado pelas linhas de pesquisa do PGECM e temas propostos no Anexo II e no
Anexo III. De acordo com a estrutura e formatação definida no Anexo IV (em formato
arquivo pdf).

LEIA-SE:
2.2.3. Proposta de Projeto de pesquisa original e elaborado em conteúdo compatível e
condicionado pelas linhas de pesquisa do PGECM e temas propostos no Anexo II e Anexo
III. De acordo com a estrutura e formatação definida no Anexo IV (em formato arquivo
pdf). Todo o conteúdo dos projetos de pesquisa será avaliado por intermédio de softwares
visando ao antiplágio ou à identificação do uso de conteúdo intelectual de forma
indevida.

Fortaleza, 9 de agosto de 2017.

JOSÉ EDUARDO SOUZA BASTOS
Diretor-geral do campus de Fortaleza
IFCE

