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EDITAL N° 32/2021 PROGRAD PET CONEXÃO DE SABERES 

MATEMÁTICA 

 

ADENDO Nº 01 

 

A Pró-Reitoria de Graduação, no uso de suas atribuições legais, torna 

público o Adendo nº 01 ao Edital nº 32/2021- PROGRAD PET CONEXÕES DE 

SABERES MATEMÁTICA, que altera o item 1.4, 5.1, permanecendo inalterados 

os demais itens e subitens do referido edital. 

 

ONDE SE LÊ: 

1.4 A seleção será coordenada pelo Prof. Dr. José Ronaldo Melo, tutor do 
PET/Conexões de Saberes em Matemática do Curso de Licenciatura em 
Matemática/UFAC e por dois bolsistas do PET/ Conexões de Saberes em 
Matemática do Curso de Licenciatura em Matemática/UFAC. 
 
LEIA-SE: 
1.4 A seleção será coordenada pelo Prof. Dr. José Ronaldo Melo, tutor do 
PET/Conexões de Saberes em Matemática do Curso de Licenciatura em 
Matemática/UFAC e por docentes da área. 
 
ONDE SE LÊ: 

5.1 As inscrições deverão ser efetuadas pelos interessados no período de 20 a 
24 de setembro de 2021 no seguinte e-mail: prograd@ufac.br, com anexo em 
PDF dos documentos exigidos; 

5.2 As inscrições serão homologadas no dia 27 de setembro de 2021 e 
divulgadas no sítio eletrônico www.ufac.br; 

5.3 Do resultado preliminar, o candidato poderá interpor recurso no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, a ser protocolado junto a Pró-Reitoria de Graduação, via 
e-mail: prograd@ufac.br e julgado pela Comissão de Seleção; 

5.4 O resultado final das inscrições será divulgado no sítio eletrônico 
www.ufac.br no dia 30 de setembro de 2021. 

 

LEIA-SE: 
5.1 As inscrições deverão ser efetuadas pelos interessados no período de 22 a 
28 de setembro de 2021 no seguinte e-mail: pet.prograd@ufac.br, com anexo 
em PDF dos documentos exigidos; 

5.2 As inscrições serão homologadas no dia 30 de setembro de 2021 e 
divulgadas no sítio eletrônico www.ufac.br; 
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5.3 Do resultado preliminar, o candidato poderá interpor recurso no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, a ser protocolado junto a Pró-Reitoria de Graduação, via 
e-mail: pet.prograd@ufac.br e julgado pela Comissão de Seleção; 

5.4 O resultado final das inscrições será divulgado no sítio eletrônico 
www.ufac.br no dia 04 de outubro de 2021. 

 

ONDE SE LÊ: 

6.2 A entrevista será eliminatória e classificatória a ser realizada no dia 04 de 
outubro de 2021, a partir das 08 horas, via Plataforma do Google Meet, com 
agendamento por ordem de inscrição, que será divulgado no dia 30 de setembro 
no site da UFAC. 

LEIA-SE: 

6.2 A entrevista será eliminatória e classificatória a ser realizada no dia 04 de 
outubro de 2021, a partir das 08 horas, via Plataforma do Google Meet, com 
agendamento por ordem de inscrição, que será divulgado no dia 04 de outubro 
no site da UFAC. 

 

 

Profa. Dra. Ednacelí Abreu Damasceno 
Pró-Reitora de Graduação 
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