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SEGUNDA 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 e com base na Instrução 
Normativa N° 044/2020 - Reitoria PROPPG, torna público modificações procedimentais 
relativos à forma de realização da “Etapa 2 – Arguição” do processo de 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 normatizações quanto à 
publicação da homologação das inscrições e dos resultados das etapas de seleção. As 
retificações ora apresentadas se fazem necessárias e se justificam pelo momento de pandemia 
(Covid-19) que estamos vivenciando. Os itens retificados passam a ter a seguinte redação: 

 
Item 3.4: 
As inscrições homologadas serão divulgadas até o dia 18/05/2020 no site do PPGECMT, 
https://www.udesc.br/cct/ppgecmt/processo_seletivo. Após o retorno das atividades 
presenciais dos servidores na UDESC também serão publicadas no mural do Bloco A. 
 
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 site do PPGECMT, 
https://www.udesc.br/cct/ppgecmt/processo_seletivo. Após o retorno das atividades 
presenciais dos servidores na UDESC a relação também será publicada no mural do Bloco A. 

 
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. As arguições serão realizadas de forma remota, utilizando 
Skype. Para isso, os candidatos aprovados para esta etapa deverão obrigatoriamente 
encaminhar até o dia 10/06/2020, para o e-mail do PPGECMT < ppgecmt.cct@udesc.br>, seu 
nome identificador do Skype, seu endereço de e-mail cadastrado no Skype e o número de 
telefone para eventual necessidade de contato via whatsapp ou ligação. O não 
encaminhamento das informações solicitadas, dentro do prazo estabelecido, implicará na 
exclusão do(a) candidato(a) no processo seletivo. 

 
Parágrafo Único: Na data e no horário definidos pela comissão e devidamente 
publicados, o candidato receberá uma ligação via Skype para realização da sessão de 
arguição. Portanto, é necessário que o candidato se encontre logado no Skype e com 
acesso ao whatsapp 10 minutos antes, na data e horário estabelecidos. Problemas 
técnicos que por ventura possam ocorrer ao longo da sessão de arguição poderão levar 
à marcação de nova data e horário, dentro do prazo previsto em edital. Candidatos que 
não realizarem a arguição no horário determinado serão eliminados do processo de 
seleção. 
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Item 4.5: 
A relação final dos aprovados, em ordem alfabética, será divulgada até o dia 10/07/2020 no 
site do PPGECMT, https://www.udesc.br/cct/ppgecmt/processo_seletivo. Após o retorno das 
atividades presenciais dos servidores na UDESC a relação também será publicada no mural 
do Bloco A. 
 
 
Os demais itens constantes no EDITAL PPGECMT Nº 003/2019 e na Primeira Retificação, 
continuam em vigor. 
 

Joinville (SC), 07 de maio de 2020. 
 
 
 
 

Presidente do CPPGECMT e da Comissão de Seleção 


