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RETIFICAÇÃO – 05/11/2022 

 

 

No EDITAL DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE MESTRADO 

EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA, retificar: 

 

 

1) Onde está: 

Período e Modo de Inscrição: As inscrições serão on-line por meio do 

preenchimento de formulário eletrônico, entre os dias 04 de outubro e 06 de 

novembro de 2022, até às 23h59.  

 

Leia-se: 

Período e Modo de Inscrição: As inscrições serão on-line por meio do 

preenchimento de formulário eletrônico, entre os dias 04 de outubro e 14 de 

novembro de 2022, até às 23h59.  

 

2) Onde está: 

Divulgação do resultado preliminar das inscrições homologadas: 08/11/2022. 

Período de recurso do resultado preliminar das inscrições homologadas: até 

10/11/2022, até às 17h00.  

Divulgação do resultado final das inscrições homologadas: 11/11/2022. 

 

Leia-se: 

Divulgação do resultado preliminar das inscrições homologadas: 16/11/2022. 

Período de recurso do resultado preliminar das inscrições homologadas: até 

17/11/2022, até às 17h00. 

Divulgação do resultado final das inscrições homologadas: 18/11/2022. 

 

3) Onde está: 

 

IV – CALENDÁRIO 

 

Divulgação do Edital 04/10/2022 

Período de Inscrições 04/10/2022 a 

06/11/2022 (até às 

23h59) 
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Divulgação do resultado preliminar das inscrições 

homologadas 

08/11/2022 

Período de recurso do resultado preliminar das inscrições 

homologadas 

Até 10/11/2022 (às 

17h00) 

Divulgação do resultado final das inscrições homologadas 11/11/2022 

Exame de suficiência em língua estrangeira 23/11/2022 

Divulgação do resultado preliminar de suficiência em língua 

estrangeira 

28/11/2022 

Período de recurso do resultado preliminar de suficiência em 

língua estrangeira 

Até 30/11/202 (às 

17h00) 

Divulgação do resultado final de suficiência em língua 

estrangeira 

01/12/2022 

Divulgação do resultado preliminar da análise da súmula 

curricular 

05/12/2022 

Período de recurso do resultado preliminar da análise da 

súmula curricular 

Até 07/12/2022 (às 

17h00) 

Divulgação do resultado final da análise da súmula curricular 08/12/2022 

Período de entrevistas 12 e 13/12/2022 

Divulgação do resultado preliminar da entrevista 14/12/2022 

Período de recurso do resultado da entrevista Até 16/12/2022 (às 

17h00) 
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Divulgação do resultado final, exceto para os/as candidatos/as 

negros/as que concorrem às vagas de cotas referentes a ações 

afirmativas 

19/12/2022 

Bancas de heteroidentificação 19/12/2022 

Divulgação de resultado preliminar das bancas de 

heteroidentificação 

20/12/2022 

Período de recurso do resultado das bancas de 

heteroidentificação 

Até 22/12/2022 (às 

17h00) 

Divulgação do resultado final para os/as candidatos/as 

negros/as que concorrem às vagas de cotas referentes a ações 

afirmativas 

23/12/2022  

 

Divulgações e Informações adicionais poderão ser obtidas no sítio: 

https://ppg.pecma.unifesp.br/ 

 

Leia-se: 

 

IV – CALENDÁRIO 

 

Divulgação do Edital 04/10/2022 

Período de Inscrições 04/10/2022 a 

14/11/2022 (até às 

23h59) 

Divulgação do resultado preliminar das inscrições 

homologadas 

16/11/2022 

Período de recurso do resultado preliminar das inscrições 

homologadas 

Até 17/11/2022 (às 

17h00) 

https://ppg.pecma.unifesp.br/


 

 

 
Universidade Federal de São Paulo 
Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas 
Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências e Matemática 

 

Divulgação do resultado final das inscrições homologadas 18/11/2022 

Exame de suficiência em língua estrangeira 23/11/2022 

Divulgação do resultado preliminar de suficiência em língua 

estrangeira 

28/11/2022 

Período de recurso do resultado preliminar de suficiência em 

língua estrangeira 

Até 30/11/202 (às 

17h00) 

Divulgação do resultado final de suficiência em língua 

estrangeira 

01/12/2022 

Divulgação do resultado preliminar da análise da súmula 

curricular 

05/12/2022 

Período de recurso do resultado preliminar da análise da 

súmula curricular 

Até 07/12/2022 (às 

17h00) 

Divulgação do resultado final da análise da súmula curricular 08/12/2022 

Período de entrevistas 12 e 13/12/2022 

Divulgação do resultado preliminar da entrevista 14/12/2022 

Período de recurso do resultado da entrevista Até 16/12/2022 (às 

17h00) 

Divulgação do resultado final, exceto para os/as candidatos/as 

negros/as que concorrem às vagas de cotas referentes a ações 

afirmativas 

19/12/2022 

Bancas de heteroidentificação 19/12/2022 
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Divulgação de resultado preliminar das bancas de 

heteroidentificação 

20/12/2022 

Período de recurso do resultado das bancas de 

heteroidentificação 

Até 22/12/2022 (às 

17h00) 

Divulgação do resultado final para os/as candidatos/as 

negros/as que concorrem às vagas de cotas referentes a ações 

afirmativas 

23/12/2022  

 

Divulgações e Informações adicionais poderão ser obtidas no sítio: 

https://ppg.pecma.unifesp.br/ 
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