RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO PARA INGRESSO
NO MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS
EXATAS - ÁREA DE ENSINO DE MATEMÁTICA 2022
O Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas (PPGECE) da
Universidade Federal de São Carlos torna pública a RETIFICAÇÃO do cronograma do
processo de seleção para ingresso no curso de Mestrado Profissional em Ensino de
Ciências Exatas, na área de concentração: Ensino de Matemática, para o ano de
2022.
ONDE SE LÊ:
As inscrições estarão abertas no período de 08 de setembro a 25 de outubro de
2021, até as 17h, horário oficial de Brasília.
LEIA-SE:
As inscrições estarão abertas no período de 08 de setembro a 03 de novembro de
2021, até as 17h, horário oficial de Brasília.
ONDE SE LÊ:
A seleção terá uma única etapa que consistirá de uma prova com 30 questões de
múltipla escolha feita no dia 04 de dezembro de 2021, das 14h às 17h. Para a
realização desta prova, os candidatos deverão inscrever-se antecipadamente, de 08
de setembro a 25 de outubro de 2021, no Exame Nacional de Acesso do PROFMAT:
https://www.profmat-sbm.org.br/ingresso/
LEIA-SE:
A seleção terá uma única etapa que consistirá de uma prova com 30 questões de
múltipla escolha feita no dia 04 de dezembro de 2021, das 14h às 17h. Para a
realização desta prova, os candidatos deverão inscrever-se antecipadamente, de 08

de setembro a 03 de novembro de 2021, no Exame Nacional de Acesso do PROFMAT:
https://ena.profmat-sbm.org.br/info.php
ONDE SE LÊ:

CRONOGRAMA
Inscrição no Exame Nacional de Acesso
do ProfMat

Divulgação do local de prova

Data de realização do Exame de Seleção

Disponibilização das notas individuais

08 de setembro a 25 de outubro de 2021 até
as 17h, horário oficial de Brasília

Até 30 de novembro de 2021
04 de dezembro de 2021, das 14:00 às
17:00. Às 13h50min, horário oficial de
Brasília, é o horário limite para entrada nas
salas do Exame
Até o dia 14 de dezembro de 2021

Solicitação de revisão de nota

15 a 17 de dezembro de 2021

Resultado da revisão de nota e resultado
final do Exame

Até o dia 21 de dezembro de 2021

Período de matrícula

Até o dia 21 de janeiro de 2022

Início das atividades para os alunos
matriculados

Março de 2022

LEIA-SE:

CRONOGRAMA
Inscrição no Exame Nacional de Acesso
do ProfMat

Divulgação do local de prova

08 de setembro a 03 de novembro de 2021
até as 17h, horário oficial de Brasília

Até 30 de novembro de 2021

Data de realização do Exame de Seleção

Disponibilização das notas individuais

04 de dezembro de 2021, das 14:00 às
17:00. Às 13h50min, horário oficial de
Brasília, é o horário limite para entrada nas
salas do Exame
Até o dia 14 de dezembro de 2021

Solicitação de revisão de nota

15 a 17 de dezembro de 2021

Resultado da revisão de nota e resultado
final do Exame

Até o dia 21 de dezembro de 2021

Período de matrícula

Até o dia 21 de janeiro de 2022

Início das atividades para os alunos
matriculados

Março de 2022

Sorocaba, 18 de outubro de 2021.
Profa. Dra. Magda da Silva Peixoto
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas

