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ERRATA AO EDITAL Nº 058/2017 – UEPA 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  

EM EDUCAÇÃO –  MESTRADO    

ANO ACADÊMICO 2018 

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

Pará – UEPA torna público a retificação no Edital nº 058/2017-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 2018, conforme a seguir especificado, 

permanecendo inalterados os demais itens. 

   

II – DAS INSCRIÇÕES 
Serão aceitas, no período de 14 a 17 de agosto de 2017, inscrições de candidatos 

que comprovem condição de hipossuficiência econômica, nos termos da lei, com isenção 

da Taxa de Inscrição desde que, no ato da inscrição, anexem documentos que comprovem a 

situação especial. 

Os candidatos com a condição referida deverão preencher o formulário constante do 

site: www.uepa.br e cumprir as demais exigências contidas no Edital nº 058/2017-UEPA. 

A homologação das inscrições objeto desta Errata será feita após a análise do 

documento que comprove a condição de hipossuficiência econômica do candidato e será 

publicada no dia 18/08. 

Os candidatos na condição de hipossuficiência econômica que tiverem suas 

inscrições homologadas deverão realizar a prova escrita na data já estabelecida pelo Edital 

nº 058/2017-UEPA. 

 

ANEXO I – CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 Onde se lê:  
 

ATIVIDADES, ficam incluídas as seguintes atividades e períodos: 
 

Período de inscrição de candidatos com hipossuficiência econômica: de 14 a 17/08/2017. 

Divulgação da lista de inscrições de candidatos com hipossuficiência econômica deferida: 

18/08/2017. 

Prazo de recurso de inscrições de candidatos com hipossuficiência econômica indeferidas: 

21/08/2017. 

Prazo de respostas para recursos de inscrições de candidatos com hipossuficiência 

econômica indeferidas: 22/08/2017. 

 

Belém, 10 de agosto de 2017. 

 

 

 

ANDERSON MADSON OLIVEIRA MAIA 

Diretor do Centro de Ciências Sociais e Educação/UEPA 
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