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ERRATA - SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO MESTRADO DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA (PPGEDUCEM) 

 

EDITAL 02/2019 

O Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática da PUCRS, 

no uso de suas atribuições, publica ERRATA junto ao Edital Seleção de Candidatos 

ao Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e 

Matemática (PPGEDUCEM), de nº 02/2019, para nele fazer constar que: 

 
ONDE SE LÊ: 
 
1. Torna-se público que, de 23 de setembro de 2019 a 23 de outubro de 2019, estão abertas as 
inscrições à seleção do Curso de Mestrado em Educação em Ciências e Matemática, visando ao 
preenchimento de até 15 (quinze) vagas da turma 2020, das quais até 02 (duas) vagas serão 
reservadas para candidatos estrangeiros. 

 

 
LEIA-SE: 

 
1. Torna-se público que, de 23 de setembro de 2019 a 30 de outubro de 2019, estão abertas as 
inscrições à seleção do Curso de Mestrado em Educação em Ciências e Matemática, visando ao 
preenchimento de até 15 (quinze) vagas da turma 2020, das quais até 02 (duas) vagas serão 
reservadas para candidatos estrangeiros. 
 

ONDE SE LÊ: 

6. Os candidatos inscritos serão submetidos ao processo de seleção, conforme indicações 

apresentadas no quadro a seguir: 

Data Atividades 

De 23/09/2019 

até 23/10/2019 

Período de inscrições 

Até 30/10/2019,  

às 23h 59min  

 

Envio de documentação em PDF, em arquivos separados, para o e-mail 

editalppgeducem@pucrs.br: 

a) Cópia frente e verso do Diploma de Graduação com validade nacional; 

b) Cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação; 

c) Foto 3x4 recente; 

d) Cópia do comprovante de pagamento da inscrição; 

e) Cópia da Carteira de Identidade (RG); 

f) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

g) Curriculum vitae atualizado, no formato Lattes/CNPq; 
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h) Cópia do Quadro de Atribuição de Pontos para o Curriculum Vitae, 
disponível na página do PPGEDUCEM 
(http://www.pucrs.br/politecnica/programa-de-pos-graduacao-em-
educacao-em-ciencias-e-matematica/) preenchido e assinado, 
acompanhado dos documentos comprobatórios; (*) 

i) Cópia do comprovante de tempo de magistério ou da carteira de trabalho, 
para os Docentes; 

j) Cópia dos artigos em periódicos, trabalhos completos em anais de 
eventos e capítulos ou livros, com identificação completa (periódico ou 
evento, ano, páginas etc.); 

*Os documentos devem estar organizados e numerados conforme 
computados no quadro de atribuição de pontos para o curriculum vitae.  

Em caso de candidata(o) estrangeira(o): 

a) Diploma de Graduação de instituições estrangeiras;  

b) Histórico escolar do Curso de Graduação; 

c) Cópia do passaporte (páginas de identificação); 

d) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 

Em caso da(o) candidata(o) necessitar de algum atendimento ou 

condição especial para realização da prova: a(o) candidata(o) com 

deficiência ou necessidades educacionais especiais que necessitar de 

atendimento específico ou material adaptado deverá encaminhar para a 

secretaria do PPGEDUCEM, no momento da inscrição, um laudo recente 

(máximo 12 meses), emitido e assinado por especialista credenciado no 

Conselho Regional de Medicina (CRM). O documento deve especificar a 

natureza, o tipo e o grau de deficiência, bem como as condições 

recomendadas para a realização das atividades avaliativas previstas por este 

Edital. 

OBSERVAÇÕES:  

a) o não envio de qualquer documento implica no indeferimento da 
homologação da inscrição;  

b) o pagamento do boleto somente será possível até o último dia de 
inscrição (23/10/2019); 

c)  as(os) candidatas(os) aprovadas(os) devem, no ato da matrícula, 
entregar na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Educação em 
Ciências e Matemática, via impressa dos documentos descritos no 
Item 6, deste Edital. Os documentos entregues não serão devolvidos à 
(ao) candidata(o). 

 
LEIA-SE: 

 

6. Os candidatos inscritos serão submetidos ao processo de seleção, conforme indicações 

apresentadas no quadro a seguir: 

http://www.pucrs.br/politecnica/programa-de-pos-graduacao-em-educacao-em-ciencias-e-matematica/
http://www.pucrs.br/politecnica/programa-de-pos-graduacao-em-educacao-em-ciencias-e-matematica/


 

 
Av. Ipiranga, 6681 – Prédio 32 – Sala 507 | CEP 90619-900 | Porto Alegre, RS – Brasil 

Fone: (51) 3320-8563 | E-mail:  educempg@pucrs.br | www.pucrs.br/politecnica 

Data Atividades 

De 23/09/2019 

até 30/10/2019 

Período de inscrições 

Até 30/10/2019,  

às 23h 59min  

 

Envio de documentação em PDF, em arquivos separados, para o e-mail 

editalppgeducem@pucrs.br: 

k) Cópia frente e verso do Diploma de Graduação com validade nacional; 

l) Cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação; 

m) Foto 3x4 recente; 

n) Cópia do comprovante de pagamento da inscrição; 

o) Cópia da Carteira de Identidade (RG); 

p) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

q) Curriculum vitae atualizado, no formato Lattes/CNPq; 

r) Cópia do Quadro de Atribuição de Pontos para o Curriculum Vitae, 
disponível na página do PPGEDUCEM 
(http://www.pucrs.br/politecnica/programa-de-pos-graduacao-em-
educacao-em-ciencias-e-matematica/) preenchido e assinado, 
acompanhado dos documentos comprobatórios; (*) 

s) Cópia do comprovante de tempo de magistério ou da carteira de trabalho, 
para os Docentes; 

t) Cópia dos artigos em periódicos, trabalhos completos em anais de 
eventos e capítulos ou livros, com identificação completa (periódico ou 
evento, ano, páginas etc.); 

*Os documentos devem estar organizados e numerados conforme 
computados no quadro de atribuição de pontos para o curriculum vitae.  

Em caso de candidata(o) estrangeira(o): 

e) Diploma de Graduação de instituições estrangeiras;  

f) Histórico escolar do Curso de Graduação; 

g) Cópia do passaporte (páginas de identificação); 

h) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 

Em caso da(o) candidata(o) necessitar de algum atendimento ou 

condição especial para realização da prova: a(o) candidata(o) com 

deficiência ou necessidades educacionais especiais que necessitar de 

atendimento específico ou material adaptado deverá encaminhar para a 

secretaria do PPGEDUCEM, no momento da inscrição, um laudo recente 

(máximo 12 meses), emitido e assinado por especialista credenciado no 

Conselho Regional de Medicina (CRM). O documento deve especificar a 

natureza, o tipo e o grau de deficiência, bem como as condições 

recomendadas para a realização das atividades avaliativas previstas por este 

Edital. 

OBSERVAÇÕES:  

http://www.pucrs.br/politecnica/programa-de-pos-graduacao-em-educacao-em-ciencias-e-matematica/
http://www.pucrs.br/politecnica/programa-de-pos-graduacao-em-educacao-em-ciencias-e-matematica/
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d) o não envio de qualquer documento implica no indeferimento da 
homologação da inscrição;  

e) o pagamento do boleto somente será possível até o último dia de 
inscrição (30/10/2019); 

f)  as(os) candidatas(os) aprovadas(os) devem, no ato da matrícula, 
entregar na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Educação em 
Ciências e Matemática, via impressa dos documentos descritos no 
Item 6, deste Edital. Os documentos entregues não serão devolvidos à 
(ao) candidata(o). 

 

  Porto Alegre, 24 de outubro de 2019. 
 

 

 
 

Prof. Dr. Maurivan Güntzel Ramos, 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação em 
Ciências e Matemática 

 

 

 


