Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 038/2017 - PROPESP/UFAM

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM) torna público, para
conhecimento dos interessados, a RETIFICAÇÃO abaixo realizada no Edital de Nº
038/2017 - PROPESP/UFAM, que regula o Exame de Seleção para ingresso no 1º
Semestre de 2018 no curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências do
Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia (PPGCASA).
I - Onde lê-se:
1.8 Serão oferecidas 20 (vinte) vagas regulares e 4 (quatro) vagas suplementares para
pretos, pardos e indígenas, em conformidade com a Resolução CONSEPE 010/2016,
disponível
em:
https://secretariadosconselhos.files.wordpress.com/2016/03/res00102016sepregulamento-politica-de-acoes-afirmativas-para-pretos-pardos-e-indigenas-na-posgraduacao.pdf, para o Curso de Mestrado.
Leia-se:
1.8 Serão oferecidas 20 (vinte) vagas regulares e 4 (quatro) vagas suplementares para
pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, em conformidade com a Portaria
Normativa n° 13 do MEC, de 11 de maio de 2016, disponível em:
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/12052016-PORTARIANORMATIVA-13-DE-11-DE-MAIO-DE-2016-E-PORTARIA-N-396-DE-10-DEMAIO-DE-2016.pdf, para o Curso de Mestrado.
II - Onde lê-se:
3.2.12. A Prova de Conhecimentos Gerais será composta por 20 questões de múltipla
escolha, cada uma valendo 1,0 ponto. Versará sobre habilidades e competências comuns a
todos as áreas do conhecimento, ou seja, tratará de temas considerados de formação geral
dos cursos de graduação. Nesta fase, serão verificadas as seguintes habilidades e
competências (mobilização de recursos) para: Leitura e interpretação de textos;
Elaboração de conclusões por indução e/ou dedução a partir de dados (tabelas, gráficos
etc.); Estabelecimento de relações, comparações e contrastes em diferentes situações.
Leia-se:
3.2.12. A Prova de Conhecimentos Gerais será composta por 20 questões de múltipla
escolha, cada uma valendo 0,5 ponto. Versará sobre habilidades e competências comuns a
todos as áreas do conhecimento, ou seja, tratará de temas considerados de formação geral
dos cursos de graduação. Nesta fase, serão verificadas as seguintes habilidades e
competências (mobilização de recursos) para: Leitura e interpretação de textos;
Elaboração de conclusões por indução e/ou dedução a partir de dados (tabelas, gráficos
etc.); Estabelecimento de relações, comparações e contrastes em diferentes situações.
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III - MANTER as demais condições previstas no Edital de Nº 038/2017 PROPESP/UFAM.

Manaus, 22 de agosto de 2017.

Profa. Dra. Selma Suely Baçal de Oliveira
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação
(Nota: O original desta retificação assinado pela Pró-Reitora
encontra-se à disposição dos interessados no arquivo da
PROPESP)
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