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EDITAL R. Nº 07/2023 
 

PRORROGA EDITAL R. Nº03/2023 DO PROCESSO SELETIVO PARA 

MESTRADO DO PROGRAMA DE    -             

                     

 
O Reitor da Universidade de Fortaleza, no uso das atribuições estatutárias e regimentais que lhes são 

conferidas, torna pública, para conhecimento dos interessados, a retificação e prorrogação do prazo 

para as inscrições no processo seletivo do Curso de Mestrado d                 -             

Informática Aplicada (PPGIA) do Edital R. Nº 03/2023.  

 

1. Os itens 2.2, 2.7, 3.3, 3.5, 4.1, 4.6 e 5.1 do Edital R. Nº 03/2023 passam a ter a seguinte redação: 
 
2.2. Período de inscrição: 20/01/2023 a 28/02/2023. 

 
2.7. Todas as inscrições estarão sujeitas a deferimento pela Comissão de Seleção, sendo motivo para o 

indeferimento a inobservância dos itens 2.2 a 2.6. O resultado das inscrições deferidas será divulgado no dia 

01/03/2023, (através do site www.unifor.br/ppgia). 

 

3.3 Terceira etapa - Entrevista Individual 

- Será realizada pela Comissão de Seleção até o dia de 03/03/2023. 

- O horário de comparecimento para a entrevista individual será divulgado a partir das 18h do dia 

01/03/2023 no endereço http://www.unifor.br/ppgia. 

-                                                 -line, podendo ser alterada a modalidade a critério da 

Universidade de Fortaleza. 

- A Comissão de Seleção uti                        critérios estabelecidos no Anexo III. 

-                                classificação final. 

 
3.5 O resultado provisório do processo de seleção e a convocação para a matrícula serão divulgados 

oficialmente no endereço www.unifor.br/ppgia, a partir das 17h do dia 06/03/2023, cabendo recurso 

conforme item 4.6 deste Edital, com divulgação do resultado final definitivo até dia 08/03/2023. Em 

nenhuma hipótese serão divulgados resultados por outros meios. 

 
4.1 A matrícula será realizada no período de 09/03/2023 a 10/03/2023, na Universidade de Fortaleza, 

em local a ser informado aos aprovados a posteriori. 

 

Assessoria Reitoria 
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4.6 CRONOGRAMA 

  

 

Inscrição 20/01/2023 a 28/02/2023 

Deferimento das inscrições 01/03/2023  

Divulgação da convocação para entrevistas 01/03/2023  

Análise da Primeira e Segunda Etapas 02/03/2023   

Realização das Entrevistas (a entrega da ficha de pontuação 

preenchida e comprovantes ocorrerá no local, dia e horário 

definido para entrevista) 

02/03/2023 a 03/03/2023  

Divulgação do Resultado Provisório da Seleção 06/03/2023  

Prazo de recurso 07/03/2023  

Divulgação do Resultado Final 08/03/2023  

Matrícula 09/03/2023 a 10/03/2023 

Previsão de Início das Aulas 13/03/2023 

 

5.1                                      13 de Março de 2023, podendo ser alterado sem prévio aviso. 

 
 

2. As demais disposições do EDITAL R. Nº 03/2023 permanecem inalteradas. 
 
 

Fortaleza, 31 de janeiro de 2023. 

 

Prof. Dr. Randal Martins Pompeu 

Reitor 
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