EDITAL R Nº 41/2020
ALTERAÇÃO
PROCESSO SELETIVO PARA MESTRADO DO PROGRAMA
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS MÉDICAS (PPGCM)
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 22/2020, para alterar as etapas e o
calendário de seleção do processo seletivo do Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em
Ciências Médicas (PPGCM).
1. Em virtude do Decreto Estadual 33.645, de 03 de julho de 2020 que prorroga o isolamento social
no estado do Ceará, os itens 3. e 4.7. do Edital R. Nº 22/2020 passam a ter a seguinte redação:
3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
3.1. O processo de seleção será constituído por 2 (duas) etapas de caráter classificatório. Poderão se
submeter ao mesmo todos os candidatos cujos pedidos de inscrição tenham sido deferidos.
3.1.1. PRIMEIRA ETAPA: Análise curricular (classificatória)

● O total de pontos informados pelos candidatos será validado, total ou parcialmente, pela
Comissão de Seleção, após análise da documentação comprobatória, de acordo com critérios
definidos no Anexo III.

● Somente as informações constantes na Tabela de pontuação dos títulos serão avaliadas e,
validadas ou não, pela Comissão de Seleção. A soma máxima da pontuação será 10,00 (dez)
pontos.

● Cada documento comprobatório apresentado só será considerado para a pontuação em um
único quesito, sendo respeitada a pontuação máxima por quesito.
3.1.2. SEGUNDA ETAPA – Entrevista (classificatória)

● O horário da entrevista (cronograma de entrevistas) de cada candidato será divulgado a partir
das 17 h do dia 15/07/2020 no endereço eletrônico: www.unifor.br/ppgcm.

● As entrevistas serão previamente agendadas pela banca de seleção, no período de 21 a
24/07/2020, das 8 às 12 h e das 14 às 18 h, obedecendo ao cronograma divulgado na semana
anterior.

● O candidato que não comparecer à entrevista, na data e horário definidos, será desclassificado
do processo seletivo.

● Casos excepcionais poderão ser avaliados pela Comissão de Seleção, desde que, devidamente
justificados dentro do prazo das entrevistas.

● A Comissão de Seleção utilizará os critérios especificados no Anexo IV.
3.2. As notas atribuídas em cada etapa serão expressas numa escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), em
números inteiros ou fracionários, sendo vedado o arredondamento. A nota final de classificação será
a média aritmética das notas obtidas em cada etapa. Em caso de empate, o desempenho na Análise
Curricular (1ª etapa) será usado como critério de desempate, caso persista será utilizada a pontuação
na Entrevista (2ª Etapa) como segundo critério de desempate.
4.7 CRONOGRAMA
Inscrição

18/05 a 30/06/2020

Divulgação do resultado das inscrições deferidas

03/07/2020

Divulgação do Cronograma de Entrevistas

15/07/2020

Análise Curricular – Primeira Etapa

17/07/2020

Entrevistas – Segunda Etapa

21 a 24/07/2020

Divulgação do resultado provisório da seleção

27/07/2020

Prazo de recurso

28 a 30/07/2020

Resultado Final da seleção

31/07/2020

Período de matrícula

03 a 05/08/2020

Previsão de Início das Aulas

Agosto/2020

2. As demais disposições do EDITAL R. Nº 22/2020 permanecem inalteradas.
Fortaleza, 06 de julho de 2020.

Profa. Fátima Maria Fernandes Veras
Reitora

