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PRIMEIRA RETIFICAÇÃO DO EDITAL PPGECMT Nº 003/2019 

 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, Matemática e 

Tecnologias, professor Luiz Clement, no uso de suas atribuições, torna público que fica 

prorrogado o prazo para as inscrições à seleção de alunos regulares para o CURSO DE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS, MATEMÁTICA E 

TECNOLOGIAS, para o segundo semestre de 2020 (Turma 2020), do Centro de Ciências 

Tecnológicas (CCT) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). A presente 

retificação também estabelece novas datas para a realização e divulgação dos resultados das 

etapas de seleção. Os itens retificados passam a ter a seguinte redação: 

 

Item 2.1: 

De 24/02/2020 a 30/04/2020 estarão abertas as inscrições à seleção para preenchimento de até 

vinte (20) vagas no Mestrado Profissional do PPGECMT, mediante disponibilidade de 

orientação. 

 

Item 3.4: 

As inscrições homologadas serão divulgadas até o dia 18/05/2020 no mural do Bloco A e no 

site do PPGECMT, https://www.udesc.br/cct/ppgecmt/processo_seletivo 

 

Item 4.2: 

A relação dos candidatos aprovados na etapa 1 e o cronograma de arguições para a etapa 2 serão 

publicados até o dia 05/06/2020 no mural do Bloco A e no site do PPGECMT, 

https://www.udesc.br/cct/ppgecmt/processo_seletivo 

 

Item 4.3: 

As arguições (etapa 2) serão realizadas no período de 15/06/2020 a 03/07/2020. A data e 

horário da arguição de cada candidato serão definidos pela Comissão de Seleção do PPGECMT, 

não cabendo recurso. Candidatos que não comparecerem à arguição no horário determinado 

serão eliminados do processo de seleção. 

 

Item 4.5: 

A relação final dos aprovados, em ordem alfabética, será divulgada até o dia 10/07/2020 no 

mural do Bloco A e no site do PPGECMT, https://www.udesc.br/cct/ppgecmt/processo_seletivo 

 

 

Os demais itens constantes no EDITAL PPGECMT Nº 003/2019 continuam em vigor. 

 

Joinville (SC), 20 de março de 2020. 

 

 

 

 

Presidente do CPPGECMT e da Comissão de Seleção 
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