PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS

CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA NO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL
EM ENSINO DE CIÊNCIAS
A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA – UERR, por meio da Pró-reitora de Pesquisa,
Pós-Graduação e Inovação,
Considerado que foram abertas 20 vagas no certame conforme item 3 do edital
5/2020;
Considerando o item 4.2.6 Serão considerados(as) aprovados(as) e
classificados(as) com direito a ingresso no Programa, os(as) candidatos(as) que obtiverem, no
somatório das três fases, as maiores notas, cuja classificação atenda ao quantitativo de 20 (vinte)
vagas para os primeiros colocados (respeitadas as condições de distribuição de vagas dispostas no
item 3.1);
Considerando o item 4.3 que se refere a matrícula dos(as) 20 candidatos(as).
CONVOCA os candidatos classificados do 1° ao 11º colocado da linha A e os candidatos
classificados do 1º ao 9º da linha B no Processo Seletivo do Programa de Pós-graduação em Ensino
de Ciências, Edital nº. 5/2020, para efetuarem a sua Matrícula exclusivamente no formato on-line
de acordo com o Anexo I do edital nos dias 05 e 06 de abril de 2021.
O candidato para efetivar sua inscrição deverá preencher corretamente o Formulário de
inscrição e envio dos documentos abaixo relacionados. O link para acessar o Formulário de
inscrição será encaminhado até o dia 01 de abril de 2021 para o e-mail informado pelo candidato
no momento da inscrição.
Segue abaixo a documentação obrigatória para efetivação da matrícula que deve ser anexada:
a) Cópia da certidão de nascimento ou casamento.
b) Cópia do Título de eleitor com comprovante de quitação eleitoral;
c) Certificado de Reservista (para candidatos do sexo masculino);
d) Folha de Identificação do Passaporte, para estrangeiro;
e) Comprovante de residência.
f) 01 (uma) foto de rosto 3x4 recente.
A não efetivação da matrícula até o dia 06 de abril às 23h59minutos, ou a não apresentação de
quaisquer dos documentos acima, implicará na perda da vaga.
Boa Vista/RR, 31 de Março de 2021.
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