UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA E MATEMÁTICA APLICADA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MODELAGEM E MÉTODOS
QUANTITATIVOS
2º ADITIVO AO EDITAL 01/2018 (Processo Seletivo para o curso de Mestrado em Modelagem e Métodos
Quantitativos)
O Programa de Pós-Graduação em Modelagem e Métodos Quantitativos (PPG-MMQ) da Universidade
Federal do Ceará (UFC) através deste segundo aditivo:
1) Altera a redação do item 2.2.2 do Edital, onde se lê: "RG ou Passaporte/RNE para candidatos
estrangeiros", leia-se "Cópia do RG para candidatos brasileiros, ou cópia do Passaporte/RNE para
candidatos estrangeiros".
2) Altera o cronograma de seleção, conforme calendário a seguir:
Cronograma Básico
Atividades
Período de inscrição
Divulgação da lista de docentes da comissão de seleção
Pedido de impugnação de membro da comissão de seleção
Divulgação do resultado do pedido de impugnação de membro
da comissão de seleção
Deferimento das inscrições
Recurso do deferimento das inscrições
Divulgação dos recursos do deferimento das inscrições
Prova Escrita (NOTAE)
Divulgação da NOTAE
Recurso da NOTAE
Divulgação dos recursos da NOTAE
Divulgação do calendário da Arguição Oral (NOTAO)
Divulgação da banca examinadora da Arguição Oral (NOTAO)
Arguição Oral (NOTAO)
Divulgação das NOTAO e NOTAC
Recurso das NOTAO e NOTAC
Divulgação dos recursos das NOTAO e NOTAC
Divulgação do RESUTADO FINAL do Processo Seletivo
* Hora local de Fortaleza-CE

Datas e Horários*
17/09/2018 até 05/11/2018
05/11/2018
06 e 07/11/2018 – até 16h
07/11/2018 – até 17h
07/11/2018 – até 17h
08 e 09/11/2018 – até 17h
12/11/2018 – até 19h
14/11/2018 – de 8:30h às 12:30h
14/11/2018 – até 19h
16 e 19/11/2018 – até 16h
20/11/2018 – até 20h
20/11/2018 – até 20h
20/11/2018 – até 20h
22 e 23/11/2018
26/11/2018 – até 16h
27 e 28/11/2018 – até 16h
30/11/2018 – até 19h
30/11/2018 – até 19h

3) Tendo em vista a situação de inscrições que foram inadvertidamente confirmadas por candidatos antes
da correspondente juntada de documentação obrigatória, a Coordenação do PPGMMQ orienta que devem
ser observados os seguintes procedimentos:
3.1 Os candidatos interessados em regularizar sua inscrição com juntada de documentos deverão solicitar
o CANCELAMENTO da inscrição anterior em situação irregular até às 12:00 horas do próximo dia 05/11/2018,
mediante email direcionado à Secretaria do Programa, cujo endereço é: mmq@dema.ufc.br. No referido email
deverá constar nome completo do candidato, nº de inscrição do SIGAA e a justificativa que respalde o pedido
de cancelamento.

3.2 Depois de confirmado o cancelamento da inscrição anterior, o candidato deverá proceder com um novo
processo de inscrição, inclusive com a juntada de todos os documentos obrigatórios, conforme item 2.2 do
edital nº 01/2018.
3.3 Após a juntada da documentação citada no item anterior, confirmar a inscrição no SIGAA.

Os demais itens do Edital permanecem sem alterações.
As inscrições efetuadas que foram deferidas não sofrerão qualquer alteração.

