EDITAL R Nº 21/2021
PRORROGAÇÃO
PROCESSO SELETIVO MESTRADO PROFISSIONAL EM CIÊNCIAS DA CIDADE.
A Reitora da Universidade de Fortaleza, no uso das atribuições estatutárias e
regimentais que lhe são conferidas, torna público a alteração no Edital R. Nº 89/2021, para
prorrogar o prazo de inscrição e o cronograma do processo seletivo do Curso de Mestrado
Profissional em Ciências da Cidade – MPCC. O Curso é recomendado pela CAPES – conceito 3.
1. Os itens 2.2, 2.6, 2.10, 3.3 “a” e “b”, 4.1 e 4.6 do Edital R. Nº 89/2021 passam a ter a seguinte
redação:
2.2 Período de inscrição: 21 de dezembro de 2020 a 24 de maio de 2021.
2.6. No caso de envio da documentação exigida para inscrição, nos termos deste Edital, através
dos Correios, a postagem deverá ser feita por Serviço de Entrega Urgente (Sedex, DHL etc.) e
somente será recebida até o dia 24 de maio de 2021, para o mesmo endereço indicado no
item 2.4, valendo como comprovação de cumprimento do prazo de inscrição a data do
recebimento da documentação exigida para inscrição.
3.3. SEGUNDA ETAPA – Entrevista (CLASSIFICATÓRIA):
a) O local, dia e horário de cada entrevista serão divulgados a partir das 17h do dia 25 de maio
de 2021 no endereço eletrônico: https://www.unifor.br/web/pos-graduacao/mestradoprofissional-ciencias-da-cidade
b) As entrevistas serão realizadas pela Comissão de Seleção, no período de 31 de maio e 1 de
junho de 2021, das 8h às 12h e das 14h às 18h, obedecendo a um cronograma de chamada
por ordem alfabética.
3.6. O resultado final do processo de seleção e a convocação para a matrícula serão divulgados
oficialmente no endereço eletrônico: https://www.unifor.br/web/pos-graduacao/mestradoprofissional-ciencias-da-cidade e na Secretaria dos Mestrados Profissionais, a partir do dia 07
de junho de 2021. Em nenhuma hipótese serão divulgados resultados por outros meios.
4.1. A matrícula será realizada no período de 23/06/2021 e 24/06/2021, das 7h30min às 12h e
das 13h30min às 17h, na Tesouraria da Universidade e, após o pagamento da matrícula, o
aluno deverá se encaminhar à Secretaria dos Mestrados Profissionais – Bloco E, sala E2/E4, da
Universidade de Fortaleza.
4.6 CRONOGRAMA
Inscrição

21/12/2020 a
24/05/2021

Divulgação dos Projetos Aprovados / Lista de Convocação para Entrevista

27/05/2021

Realização das Entrevistas (a entrega da ficha de pontuação preenchida e
comprovantes ocorrerá no local, dia e horário definido para entrevista)
Divulgação do Resultado das Entrevistas
Prazo de recurso

31/05 e 01/06/2021
07/06/2021
08 e 09/06/2021

Divulgação do Resultado Final, após decisão de recurso
Matrícula

11/06/2021
14 a 24/06/2021

Previsão de Início das Aulas

01/07/2021

2. As demais disposições do EDITAL R. Nº 89/2020 permanecem inalteradas.

Fortaleza, 12 de abril de 2021.

Profa. Fátima Maria Fernandes Veras
Reitora

