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A Comissão do Processo Seletivo Discente 2019.1 para o Programa de Pós-Graduação em Modelagem 

e Métodos Quantitativos (PPG-MMQ) da Universidade Federal do Ceará (UFC) através deste vem 

esclarecer que foi detectado no sistema SIGAA de inscrição ao processo seletivo um funcionamento 

que pode ter induzido ao erro as inscrições de alguns candidatos, a saber: 

 

O caso de indução ao erro ocorre quando o candidato efetua a inscrição, preenchendo dados 

obrigatórios e anexando a documentação, porém no momento de confirmar a inscrição, se faltar algum 

campo obrigatório, o sistema apaga o arquivo anexado inicialmente, mas mantém os dados 

obrigatórios que já estavam preenchidos. Se o candidato preencher o campo faltante, mas não anexar 

novamente a documentação, a inscrição é efetuada sem o anexo já que por limitação do SIGAA o 

anexo não é um campo obrigatório. 

 

Em respeito ao princípio da imparcialidade, impessoalidade e isonomia entre os candidatos e 

respeitando as regras do Edital que afirma no seu item 2.3 que inscrições com documentação 

incompletas são indeferidas, a comissão do processo seletivo resolve manter o indeferimento das 

inscrições dos candidatos com documentação incompleta e após consulta ao Colegiado do 

Programa informa que as inscrições para o processo seletivo serão reabertas para todos os interessados 

e inclusive para que os candidatos que se sentiram prejudicados pelo sistema de inscrição possam 

solicitar o cancelamento de sua inscrição enviando email para mmq@dema.ufc.br e enviar nova 

inscrição com documentação completa. Desta forma, fica suspensa a realização da prova escrita no 

dia 01-11-2018 e em breve será divulgado novo cronograma do processo seletivo.  

 

 


