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 O  Programa  de  Pós-Graduação  em  Modelagem  e  Métodos  Quan�ta�vos  (PPG-MMQ)  da  Universidade  Federal 
 do Ceará (UFC) torna público o primeiro adi�vo ao Edital 02/2022: 

 Onde se lê: 

 “3.3.4. O candidato deverá informar no formulário de inscrição as disciplinas descritas no  Ar�go 3.4  ”. 

 “3.3.6.  O  candidato  que  informar  no  formulário  de  inscrição  pelo  menos  10  (dez)  disciplinas  que  tenha  sido 
 aprovado  e  englobem  os  conteúdos  descritos  nos  Ar�gos  3.4.1,  3.4.2  e  3.4.3  ,  terá  um  acréscimo  de  10%  (dez 
 por cento) no IRA, isto é, NOTA  H  = 1,1*IRA, sendo limitada à nota 10,0 (dez). Caso contrário, NOTA  H  = IRA.”. 

 “4.3.2.  Serão  “aprovados  e  classificados”  os  candidatos  que  possuam  as  maiores  Nota  FINAL  ,  que  deve  ser  maior 
 ou  igual  a  4,5  (quatro  vírgula  cinco),  conforme  a  quan�dade  de  vagas  reportada  no  Ar�go  1.4,  respeitado  o 
 critério de desempate estabelecido no  Ar�go 3.2.5  ”. 

 Leia-se: 

 “3.3.4. O candidato deverá informar no formulário de inscrição as disciplinas descritas no  ar�go 3.3  ”. 

 “3.3.6.  O  candidato  que  informar  no  formulário  de  inscrição  pelo  menos  10  (dez)  disciplinas  em  que  tenha  sido 
 aprovado  e  que  englobem  os  conteúdos  descritos  nos  ar�gos  3.3.1,  3.3.2  e  3.3.3  ,  terá  um  acréscimo  de  10% 
 (dez por cento) no IRA, isto é, NOTA  H  = 1,1*IRA, sendo limitada à nota 10,0 (dez). Caso contrário, NOTA  H  = IRA”. 

 “4.3.2.  Serão  “aprovados  e  classificados”  os  candidatos  que  possuam  as  maiores  Nota  FINAL  ,  que  deve  ser  maior 
 ou  igual  a  4,5  (quatro  vírgula  cinco),  conforme  a  quan�dade  de  vagas  reportada  no  Ar�go  1.4,  respeitado  o 
 critério de desempate estabelecido no  ar�go 4.2  ”. 

 Fortaleza, 27 de junho de 2022. 
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