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PROCESSO DE SELEÇÃO 2020 - MESTRADO 

 
 

OBSERVAÇÕES 
 

 
a) É de responsabilidade do candidato procurar pelas informações relativas ao processo seletivo, como 

locais, horários das provas, resultados e demais itens, no quadro de Editais do PCM, ao lado da Secretaria 
da Pós-graduação, bem como, no site do programa (Não serão fornecidas informações por telefone). 

 
b) Os candidatos aprovados para a Etapa Classificatória - “Entrevista”, que residam a uma distância superior 

a 350 km de Maringá, poderão solicitar, até 11/11/2019, por email (sec-pcm@uem.br), autorização para 
realização da entrevista por skype.  

 
c) A divulgação dos resultados finais do processo de seleção para o curso de Mestrado em Educação para a 

Ciência e a Matemática, ocorrerá até o dia 13/12/2019, mediante Edital publicado na homepage 
(www.pcm.uem.br) e no quadro de Editais do PCM, localizado ao lado da secretaria, térreo do bloco F67. 

NÃO SERÃO DIVULGADOS RESULTADOS POR TELEFONE. 
 
d) Não haverá revisão de prova em qualquer das fases. 
 
e) A matrícula será realizada no período de 27 e 28/02/2020, na secretaria do programa (A NÃO 

EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA NO PERÍODO ESTABELECIDO IMPLICARÁ NA DESISTÊNCIA DA VAGA). 
 
f) O ingresso não implica compromisso de concessão de bolsa de estudo; a concessão de bolsa se dará 

obedecendo à disponibilidade e aos critérios determinados pelas agências de fomento, do PCM e pela 
Comissão de Bolsas do programa. 

 
g) As decisões da Comissão do Processo Seletivo são irrevogáveis.  
 
h) A inscrição do candidato implica na aceitação das normas e instruções para o processo de seleção, 

contidas neste edital e nos comunicados que vierem a ser tornados públicos.  
 
i) As aulas terão início no dia 16/03/2020. 
 
j) A documentação dos candidatos não selecionados ficará à disposição dos mesmos, para devolução, na 

secretaria do programa, até 11/04/2020, sendo que após essa data o material será descartado. 
 

k) Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo. 
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