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A Coordenadora do Mestrado Profissional em Educação e Docência da Faculdade de Educação 

da Universidade Federal de Minas Gerais, Professora Maria Amália de Almeida Cunha, faz 

saber que, tendo em vista o Edital Regular nº 01/2019 de abertura de inscrições para seleção de 

candidatos ao Mestrado Profissional em Educação e Docência, resolve retificar o subitem 6.1 do 

referido Edital conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens e 

subitens. 

Onde se lê [...] 

“6 – DO RESULTADO FINAL  

6.1 – A Nota Final de cada candidato será a média aritmética das notas obtidas na (i) Prova 

de Exame de Currículo e Avaliação de Projeto e (ii) na Prova de Defesa do Projeto de Pesquisa, 

considerando-se até uma casa decimal. Para ser aprovado o candidato deverá alcançar 70 

(setenta) pontos ou mais na Nota Final. Os candidatos à ampla concorrência e à reserva de 

vagas serão, independentemente, ordenados em sequência decrescente da Nota Final, por linha 

de pesquisa, com a indicação de resultado: “APROVADO E CLASSIFICADO” ou 

“APROVADO, MAS NÃO CLASSIFICADO” ou “REPROVADO”. Serão admitidos no 

Mestrado os candidatos aprovados e classificados, por linha de pesquisa, dentro do limite das 

vagas ofertadas neste edital. Os casos de empate na Nota Final serão solucionados considerando-

se, sucessivamente, (1) a maior nota da Prova de Defesa do Projeto de Pesquisa e (2) a maior 

nota da Etapa de Exame de Currículo e Projeto. Persistindo o empate, terá prioridade o candidato 

mais velho. O resultado final será divulgado na página web do Mestrado no dia 11 de novembro 

de 2019.” 

Leia-se [...] 

“6 – DO RESULTADO FINAL  

6.1 – A Nota Final de cada candidato será a somatória das notas obtidas na (i) Prova de 

Exame de Currículo e Avaliação de Projeto e (ii) na Prova de Defesa do Projeto de Pesquisa. 

Para ser aprovado o candidato deverá alcançar 140 (cento e quarenta) pontos ou mais na 

Nota Final. Os candidatos à ampla concorrência e à reserva de vagas serão, independentemente, 

ordenados em sequência decrescente da Nota Final, por linha de pesquisa, com a indicação de 

resultado: “APROVADO E CLASSIFICADO” ou “APROVADO, MAS NÃO 

CLASSIFICADO” ou “REPROVADO”. Serão admitidos no Mestrado os candidatos aprovados 

e classificados, por linha de pesquisa, dentro do limite das vagas ofertadas neste edital. Os casos 



 

de empate na Nota Final serão solucionados considerando-se, sucessivamente, (1) a maior nota 

da Prova de Defesa do Projeto de Pesquisa e (2) a maior nota da Etapa de Exame de Currículo e 

Projeto. Persistindo o empate, terá prioridade o candidato mais velho. O resultado final será 

divulgado na página web do Mestrado no dia 11 de novembro de 2019.” 

 

 

 


