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 02

O diretor-geral do campus de Fortaleza do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Ceará - IFCE, no uso de suas atribuições, torna público que as inscrições
para o processo seletivo destinado ao preenchimento de vagas no curso de Mestrado
Acadêmico em Ensino de Ciências e Matemática do PGECM, objeto do edital nº
01/2017–IFCE, de 12 de julho de 2017, estão prorrogadas até 24 de agosto de 2017.
Portanto, o cronograma do processo seletivo passa a vigorar como especificado abaixo:

CRONOGRAMA

Período de inscrições
Divulgação dos candidatos com as
inscrições indeferidas
Apresentação de recursos e regularização
das inscrições indeferidas
Homologação das inscrições deferidas
Realização da prova escrita (1ª etapa)
Divulgação do resultado parcial e
provisório (notas da prova escrita) do
processo seletivo (1ª etapa)
Prazo para recurso ao resultado parcial e
provisório do processo seletivo (1ª etapa)
Resultado da análise do recurso ao
resultado parcial (1ª etapa, prova escrita)
Realização da defesa do pré-projeto perante
banca (2ª etapa)
Resultado parcial e provisório da nota do
pré-projeto e resultado da classificação dos
candidatos levando em conta a nota obtida
no item 3.3 (PP, PE e CV) (2ª etapa)

de 14 de julho a 24 de agosto de 2017
25 de agosto de 2017
28 e 29 de agosto de 2017
31 de agosto de 2017
2 de setembro de 2017
11 de setembro de 2017

12 e 13 de setembro de 2017
15 de setembro de 2017
de 25 a 29 de setembro de 2017
9 de outubro de 2017

Prazo para recurso ao resultado parcial e
10 e 11 de outubro de 2017
provisório do pré-projeto e da nota
classificatória da nota obtida no item 3.3 (2ª
etapa)
Resultado final do processo seletivo
23 de outubro de 2017
Previsão do período de matrícula do
de 30 de outubro a 3 de novembro de 2017
candidato classificado para preenchimento
das vagas

Fortaleza, 14 de agosto de 2017.

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

