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ERRATA AO EDITAL Nº 045/2016 – UEPA 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DO PROGRAMA DE  

PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – MESTRADO 

ANO ACADÊMICO 2017 

 

O Diretor do Centro de Ciências Sociais e Educação da Universidade do Estado do 

Pará – UEPA torna pública a retificação no Extrato e no Edital 045/2016-UEPA, que visa a 

abertura das inscrições ao processo de seleção do Programa de Pós-Graduação em 

Educação – Mestrado, para entrada no 1º semestre de 2017, conforme a seguir 

especificado, permanecendo inalterados os demais itens.   

 

III – DO PROCESSO SELETIVO 
 

 Onde se lê:  

3.3.3. A prova escrita será realizada no dia 29 de agosto de 2016 e terá a duração de 3h. Os 

candidatos deverão comparecer ao local de realização da prova com, pelo menos, 30 

minutos de antecedência e apresentar documento de identificação com fotografia. O horário 

e o local de realização da prova escrita serão divulgados no site www.uepa.br no dia 09/8, 

a partir das 18h.  

 

 Leia-se: 

3.3.3. A prova escrita será realizada no dia 30 de agosto de 2016 e terá a duração de 3h. Os 

candidatos deverão comparecer ao local de realização da prova com, pelo menos, 30 

minutos de antecedência e apresentar documento de identificação com fotografia. O horário 

e o local de realização da prova escrita serão divulgados no site www.uepa.br no dia 09/8, 

a partir das 18h.  

 

ANEXO I – CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

 Onde se lê:  
 

ATIVIDADES - Prazo para os candidatos às vagas PNEE e às vagas institucionais 

apresentarem comprovação da situação no Protocolo do CCSE. 22/7 de 08 às 14h 

 

 Leia-se: Cancelado 
 

Belém, 21 de junho de 2016. 

 

 

 

ANDERSON MADSON OLIVEIRA MAIA 

Diretor do Centro de Ciências Sociais e Educação/UEPA 
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