UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
MESTRADO EM EDUCAÇÃO
ADENDO 03 - EDITAL PROPEG Nº 05/2020 - EXAME DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO AO
CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO
A Comissão de Seleção do Mestrado Acadêmico em Educação da UFAC, constituída pela Portaria Nº
706/2020 da Reitoria da UFAC, através da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, torna público o Adendo
nº 03 ao Edital Propeg nº 05/2020 onde informa que, em função das circunstâncias causadas pela pandemia
do Covid-19 e adoção de medidas de isolamento social e segurança sanitária, fez-se necessário operar com a
inversão do item 05- Do Processo Seletivo relativamente à ordem de realização das etapas de seleção
anteriormente previstas e assim denominadas: 1ª Etapa - Prova Escrita e 2ª Etapa - Análise do Projeto. Dessa
feita ficam assim organizadas as etapas de seleção, passando estas a obedecer ao seguinte ordenamento após
a publicação deste adendo:
1ª Etapa – Análise do projeto (eliminatória/classificatória);
2ª Etapa – Prova Escrita (eliminatória/classificatória);
Suspensão da 3ª Etapa – Exame de Proficiência de Língua Estrangeira (a ser realizada posteriormente
em data oportuna);
Informa ainda o novo Cronograma das Etapas de Seleção, conforme descrito abaixo:
•

Na 1ª Etapa – Análise do projeto será levado em consideração o que consta no Edital de Seleção:

5.1.2.1 - A avaliação dos Projetos de Pesquisa será realizada por docentes integrantes da Comissão de Seleção
vinculados à Linha de Pesquisa escolhida pelo(a) candidato(a) no ato da inscrição.
5.1.2.2 - Essa Etapa é Eliminatória e será atribuída a nota de 0,00 (zero) a 10,00 (dez) pontos ao(a)
candidato(a), sendo que somente será considerado(a) aprovado(a) e apto(a) a prosseguir para a Etapa seguinte,
aquele que obtiver o mínimo de 5,00 (cinco) pontos.
5.1.2.3 A nota do Projeto de Pesquisa será obtida mediante a média das notas atribuídas pelos docentes
avaliadores das respectivas linhas de pesquisa.
5.1.2.4 A avaliação dos projetos dos(as) candidatos(as) será pautada nos seguintes aspectos:
I – Pertinência/vinculação do Projeto de Pesquisa com a Linha de Pesquisa indicada.
II – Capacidade de articulação de ideias, coerência e coesão do texto apresentado.
III – Apresentação do problema de pesquisa, formulação dos objetivos e definição teórico-metodológica.
IV– Articulação entre metodologia, cronograma e objetivos.
5.1.2.5 Os projetos em que forem detectados plágio serão automaticamente eliminados do certame, o que
implicará na desclassificação do candidato, autor do projeto em análise.

•

Com relação a 2ª Etapa – Prova Escrita serão adotados todos os procedimentos de segurança, com
quantidade reduzida de candidatos(as) por sala, distanciamento mínimo de 2 metros entre os(as)
candidato(a), uso obrigatório de máscara e álcool gel pelos(as) candidatos(as) e aplicadores(as).
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A Comissão esclarece ainda que a 3ª Etapa – Exame de Proficiência de Língua Estrangeira, por não se
constituir como elemento classificatório no certame, será realizada após a confirmação de matrícula
dos candidatos aprovados classificados/reclassificados em data a ser previamente marcada. O
calendário de matrículas, institucional e curricular, será divulgado também em momento oportuno.

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
Nº da Inscrição do(a) Candidato (a): _________________________
Linha de Pesquisa: _____________________________________
Nota do Projeto de Pesquisa
Aspectos avaliados no Projeto

Valor do
item

Vinculação do Projeto de Pesquisa com a Linha de Pesquisa
indicada.
Pertinência do Projeto de Pesquisa com as Temáticas e
interesses de investigação do(a) Orientador (a)
Justificativa: apresenta elementos que explicitam/justificam a
importância e relevância do estudo do tema em articulação à
linha de pesquisa e interesses do (a) orientador (a)

1,50

Formulação adequada e apresentação coerente do Objeto de
estudo e do Problema/Questões de pesquisa
Elaboração dos Objetivos da pesquisa (geral e específicos)
de forma coerente e articulada ao objeto e ao problema da
pesquisa
Apresentação/discussão de referencial teórico atualizado e
pertinente ao estudo proposto
Indicação de fontes e procedimentos de pesquisa coerentes,
demonstrando articulação entre metodologia, cronograma e
objetivos.
Demonstra capacidade de articulação de ideias, coerência e
coesão do texto apresentados de forma adequada, segundo as
normas da ABNT
Total

Nota
atribuída

1,00
1,00

1,50

1,50
1,50

1,00

1,00
10 pontos

Parecer do Avaliador (1):
Parecer do Avaliador (2):
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CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
DATA

HORÁRIO

LOCAL

11 de julho de
2020

Até às
23h59

Site: www.ufac.br/ppge
Mural da PROPEG e da Coordenação do
Mestrado (PPGE)

Divulgação das
Inscrições Deferidas
e Indeferidas

12 a 14 de
julho de 2020

00h01 do
dia 12 de
julho até às
23h59 do
dia 14 de
julho de
2020

Link para interposição de recursos:
http://sistemas.ufac.br/recursos/

Período para
interposição de
recursos às inscrições
indeferidas

16 de julho de
2020

Até às
23h59

Site: www.ufac.br/ppge
Mural da PROPEG e da Coordenação do
Mestrado (PPGE)

17 de julho a
03 de agosto
de 2020

-

-

04 de agosto
de 2020

Até às
23h59

Site: www.ufac.br/ppge
Mural da PROPEG e da Coordenação do
Mestrado (PPGE)

05 a 07 de
agosto de 2020

00h01 do
dia 05 até
às 23h59
do dia 07
de agosto
de 2020

17 de agosto
2020

Até às
23h59

Link para interposição de recursos:
http://sistemas.ufac.br/recursos

Site: www.ufac.br/ppge
Mural da PROPEG e da Coordenação do
Mestrado (PPGE)

ETAPAS

Divulgação do
resultado da análise
dos recursos e
Publicação da
relação final das
inscrições deferidas
1ª Etapa: Análise de
Projetos de
Pesquisa dos(as)
candidatos(as) com
inscrição deferida.

Divulgação do
resultado da 1ª Etapa
Prazo para
interposição de
recursos ao
resultado da 1ª
Etapa
Divulgação do
resultado da análise
dos recursos e
Publicação do
resultado da 1ª Etapa
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27 de agosto
de 2020

Até às
23h59

Site: www.ufac.br/ppge
Mural da PROPEG e da Coordenação do
Mestrado (PPGE)

02 de
setembro de
2020

Das 8h00
às 12h00

Conforme Local Divulgado no dia 27/08/2020
Obrigatório uso de máscara e álcool gel.

09 de
setembro de
2020

Até às
23h59

10 a 12 de
setembro de
2020

00h01 do
dia 10 até
às 23h59
do dia 12
de
setembro
de 2020

Divulgação do Local
de Prova Escrita
candidatos(as)
aprovados na
primeira etapa.
2ª Etapa: Prova
Escrita

Site: www.ufac.br/ppge
Mural da PROPEG e da Coordenação do
Mestrado (PPGE)

Divulgação do
resultado da análise
dos recursos e
Publicação do
resultado da 2ª
Etapa – Prova
Escrita

Link para interposição de recursos:
http://sistemas.ufac.br/recursos

Prazo para
interposição de
recursos ao resultado
da 2ª Etapa – Prova
Escrita

16 de
setembro de
2020

Até às
23h59

Site: www.ufac.br/ppge
Mural da Coordenação do Mestrado (PPGE)

Divulgação do
resultado da análise
dos recursos e
Publicação do
resultado final da 2ª
Etapa

19 de
setembro

Até às
23h59

Site: www.ufac.br/ppge
Mural da Coordenação do Mestrado (PPGE)

Divulgação do
Resultado de todo o
certame

Rio Branco - Acre, 01 de julho de 2020.

Prof. Dr. Mark Clark Assem de Carvalho
Presidente da Comissão de Seleção
Portaria Nº 706/2020-Ufac
(original assinado)

Prof. Dr. Rafael Marques Gonçalves
Secretário da Comissão de Seleção
Portaria Nº 706/2020-Ufac
(original assinado)
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