
 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÅO 

PROCESSO SELETIVO PPGED – DOUTORADO - EDITAL 10/2020 

Termo aditivo 05 de 21 de dezembro de 2020 - Doutorado/2020 

Considerando, 

1) o Decreto Estadual nº 687/20, que declara estado de calamidade pública em todo o 

território do Estado do Pará em virtude da pandemia do COVID-19;  

2) a Lei Federal nº 13.979/20, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 

responsável pelo estado de calamidade pública do ano de 2020; e  

3) as Portarias 356/20 e 454/20 do Ministério da Saúde que tratam da situação de 

emergência de saúde pública de importância Internacional e versam sobre os cuidados 

de ordem nacional para o combate à covid-19, 

A Comissão do Processo Seletivo 2020 e o Colegiado do PPGED publicam o seguinte 

termo aditivo: 

Onde se lê: 

3.6 A segunda fase, de caráter eliminatório, constará de uma Prova Escrita Subjetiva, do 

tipo argumentativo, que versará sobre temas referentes à Linha de Pesquisa 

escolhida pelo candidato e que constam da bibliografia básica do Anexo II. Só 

poderá realizar a prova o candidato que for aprovado na primeira fase. 

3.6.1 A Prova Escrita valerá 10,0 (dez) pontos, terá peso quatro (4) e a nota mínima para 

aprovação é 7,0 (sete). Os critérios de avaliação da prova escrita são os que constam 

na Ficha de Avaliação (Anexo III). 

3.6.2. A prova será realizada, conforme cronograma estabelecido neste edital. Terá a 

duração de 3h. e os candidatos deverão comparecer ao local de realização da prova 

com, pelo menos, 30 minutos de antecedência e apresentar documento oficial de 

identificação com fotografia. O dia, horário e o local de realização da prova escrita 

serão divulgados no site: http://ccse.uepa.br/ppged, conforme data a ser publicada 

nos meios de divulgação oficiais da UEPA. 

Leia-se 

3.6 A segunda fase, de caráter eliminatório, será realizada em duas plataformas da 

internet, uma para identificação (Google meet) e uma para a realização da prova 

escrita (Google forms). 

3.6.1 Os candidatos deverão comparecer à sala virtual de identificação no dia e horário 

estabelecidos no cronograma. A identificação será realizada de 9h às 11h (horário 

de Brasília) e o acesso à sala virtual ocorrerá às 8h45. 

3.6.2 O link do Google meet será informado por e-mail 24 horas antes da identificação 

dos candidatos. Caso o candidato não receba o e-mail com informação deve ligar 



até às 18h, da véspera da prova, para (91)4009-9552 ou (91)98500-8364 

(WhatsApp). 

3.6.3 Na identificação, o candidato deve apresentar um dos seguintes documentos oficiais 

de identificação: Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação, 

Passaporte, Carteira de Trabalho, Carteira de Classe Profissional.  

3.6.4 É responsabilidade do candidato providenciar equipamento de informática 

(computador ou smartphone) e conexão de internet estável compatível com esse 

tipo de software. 

3.6.5 A Prova Escrita Subjetiva, do tipo argumentativo, versará sobre um tema referente 

à bibliografia geral e do eixo inscrito pelo candidato, contida no Anexo II do Edital 

10/2020. 

3.6.6 Só poderá realizar a prova o candidato que foi aprovado no projeto de tese. 

3.6.7 A Prova Escrita valerá 10,0 (dez) pontos, terá peso quatro (4) e a nota mínima para 

aprovação é 8,0 (oito). Os critérios de avaliação da prova escrita são os que constam 

na Ficha de Avaliação (Anexo III do Edital 10/2020). 

3.6.8 A prova será realizada, conforme cronograma estabelecido neste Termo Aditivo. 

Terá a duração de 3h. O horário de realização será de 14h às 17h (horário de 

Brasília). 

3.6.9 O candidato terá acesso ao link, antes do início da prova escrita, pelo e-mail que 

registrou no ato de inscrição. 

3.6.10 Instruções para a Prova Escrita do Doutorado 2020: 

a) coloque apenas o número do CPF informado no ato da Inscrição do Processo Seletivo 

Edital 10/2020; 

b) o tempo de prova é de no máximo três (3) horas; 

c) o início da prova é às 14h (Horário de Brasília); 

d) o término da prova é às 17h (Horário de Brasília); 

e) a prova deve ser postada no sistema até às 17h30 (Horário de Brasília). O sistema 

rejeitará qualquer envio após esse horário. O sistema só aceita um envio da prova;  

f) o texto deve conter no máximo 7.550 caracteres (aproximadamente três (3) páginas);  

g) o texto pode ser elaborado diretamente no espaço “sua resposta” no formulário do 

Google doc ou elaborado em outro editor de texto e depois inserido no espaço “sua 

resposta"; 

h) o candidato deve encaminhar o texto, ao finalizar a prova, apertando na tecla ENVIAR 

no final do formulário; 

i) caso não consiga enviar a prova, o candidato deve verificar se estão atendidos todos os 

itens obrigatórios do formulário; e  

10) para a correção, a prova será desidentificada. 

3.6.11 Será desclassificado o candidato cuja prova contiver plágio acadêmico de material 

de qualquer natureza. 

3.6.12 O plágio acadêmico se configura quando se retira, seja de livros ou da Internet, 

ideias, conceitos ou frases de outro autor, sem informar o devido crédito, sem citar 

como fonte de pesquisa. 



Onde se lê: 

3.8. A terceira fase, de caráter eliminatório, constará de Entrevista realizada nas 

dependências do CCSE/UEPA, Tv. Djalma Dutra, s/n, bairro do Telégrafo, por 

Professores membros da Comissão de Avaliação, conforme o cronograma, em 

horário divulgado na Agenda de Entrevistas. A Entrevista de natureza coletiva 

versará sobre questões que constam na Ficha de Avaliação do Anexo V, e terá peso 

3 (três). Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou 

superior a 8,0 (oito).  

3.8.1. Os candidatos deverão entregar no ato da entrevista a seguinte documentação: 

a) 01 (uma) cópia do Histórico Escolar e 01 (uma) cópia do Diploma de Curso de 

Graduação,reconhecido pelo MEC, ambas autenticadas em Cartório. Os portadores de 

Diploma de Curso de graduação obtido em instituições estrangeiras deverão apresentar 

documento de revalidação ou equivalência no Brasil, reconhecido em instituições de 

ensino superior brasileiras credenciadas para tal fim. 

b) Cópias da Carteira de identificação com foto, do CIC, do Título de Eleitor com 

comprovante de votação da última eleição (1º e 2º turnos, quando houver) e do 

Certificado de Quitação como Serviço Militar para os candidatos brasileiros do sexo 

masculino. Poderão ser aceitos documentos que comprovem o voto em trânsito e ainda 

os que comprovem o comparecimento do candidato para justificar ausência à eleição. 

Leia-se 

3.8  A terceira fase, de caráter eliminatório, constará de Entrevista realizada por meio do 

Google Meet.  

3.8.1 As entrevistas serão realizadas por Professores do PPGED, conforme o cronograma 

constante deste Termo Aditivo. A Agenda de Entrevistas será divulgada após o 

resultado final da Prova Escrita.  

3.8.2 A Entrevista versará sobre questões que constam na Ficha de Avaliação do Anexo 

V, e terá peso 3 (três). Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem 

nota igual ou superior a 8,0 (oito). 

3.8.3 As entrevistas serão realizadas da seguinte forma: 

a) individualmente, por meio do Google Meet; 

b) a duração é de 20 minutos; 

c) havendo falha técnica na conexão, o candidato deverá enviar mensagem por WhatsApp 

para o número (91)98500-8364. A comissão agendará uma nova Entrevista; 

d) o acesso à sala virtual iniciará 5 (cinco) minutos antes do início da entrevista, em 

conformidade com a Agenda de Entrevistas. Cada candidato deve entrar no seu horário 

de entrevista; 

e) o candidato terá acesso ao link da Sala de Entrevistas 24 horas antes da data da 

entrevista. Caso não receba o link, o candidato deve ligar ou mandar mensagem para 

(91) 98500-8364 (WhatsApp); e 

f) as entrevistas serão gravadas. 

3.8.4 É responsabilidade do candidato providenciar equipamento de informática 

(computador ou smartphone) e conexão de internet estável compatíveis com esse 

tipo de software.  



3.8.5 Os candidatos deverão enviar para o e-mail institucional 

projetoteseppged@gmail.com, conforme o cronograma, contido neste Termo 

Aditivo, os seguintes arquivos digitalizados: 

a) arquivo do Histórico Escolar e do Diploma de Curso de Graduação, reconhecido pelo 

MEC. Os portadores de Diploma de Curso de Graduação obtido em instituições 

estrangeiras deverão enviar documento de revalidação ou equivalência no Brasil, 

reconhecido em instituições de ensino superior brasileiras credenciadas para tal fim; 

b) arquivos da Carteira de identificação com foto, do CIC, do Título de Eleitor com 

comprovante de votação da última eleição (1º e 2º turnos, quando houver) e do 

Certificado de Quitação como Serviço Militar para os candidatos brasileiros do sexo 

masculino. Poderão ser aceitos documentos que comprovem o voto em trânsito e ainda 

os que comprovem o comparecimento do candidato para justificar ausência à eleição; 

c) arquivo do Currículo Lattes atualizado dos últimos cinco anos, conforme modelo 

disponível no site: http://lattes.cnpq.br, exportado em formato PDF;  

d) o candidato deve enviar a ficha de avaliação pontuada, com os respectivos documentos 

comprobatórios, em um único PDF, seguindo a ordem dos itens da ficha do ANEXO 

VI; e 

e) arquivo do visto de permanência e documento de proficiência na Língua Portuguesa 

para os candidatos estrangeiros. 

 

Onde se lê: 

ANEXO I 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO – DOUTORADO 

 

Leia-se:  

Novo calendário em razão da situação sanitária provocada pelo Coronavírus é o 

seguinte: 

Envio da Proposta de Pesquisa em 

Formato PDF, para 

projetoteseppged@gmail.com 

Até 20/10/2020 Até 13h. 

Divulgação do Resultado Parcial da 

Análise da Proposta de Pesquisa 

30/11/2020 Até 13h. 

Período de recurso do resultado parcial da 

análise da Proposta de Pesquisa, para 

ppgeddoutoradorec@gmail.com 

01 a 03/12/2020 Até 13h. 

Divulgação do Resultado dos Recursos do 

Resultado Parcial da Proposta de Pesquisa 

11/12/2020 Até 13h. 

Divulgação do Resultado Final da Análise 

da Proposta de Pesquisa 

15/12/2020 Até 13h. 

Identificação para a prova escrita (Google 

meet). 

12 de janeiro das 9h às 11h 

PROVA ESCRITA da Linha Saberes 
Culturais e Educação na Amazônia 

(Google forms) 

12 de janeiro das 14h às 17h 
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Divulgação do Resultado Parcial dos 

Aprovados na Prova Escrita 

18 de janeiro de 2021 Até 13h. 

Período de Recurso do Resultado Parcial 

da Prova Escrita. E-mail: 

ppgeddoutoradorec@gmail.com  

19, 20 e 21 de janeiro de 

2021 

Até 13h. 

Divulgação de Respostas dos Recursos do 

Resultado da Prova Escrita 

22 de janeiro de 2021 Até 13h. 

Divulgação do Resultado Final dos 

Aprovados na Prova Escrita 

22 de janeiro de 2021 Até 13h. 

Divulgação da Agenda de Entrevistas 22 de janeiro de 2021 Até 13h. 

Realização das Entrevistas 25 a 27 de janeiro de 

2021 

Até 13h. 

Prazo para Envio da Documentação 

Referida no Item 3.8.5. E-mail: 

projetoteseppged@gmail.com  

25 de janeiro de 2021 Até 13h. 

Divulgação do Resultado Parcial da 

Entrevista e Currículo 

29 de janeiro de 2021 Até 13h. 

Período de Recurso do Resultado Parcial 

da Entrevista e Currículo. 

E-mail: ppgeddoutoradorec@gmail.com  

1 a 3 de fevereiro de 

2021 

Até 13h. 

Divulgação do Resultado do Recurso da 

Entrevista e Currículo 

05 de fevereiro de 2021 Até 13h. 

Divulgação Parcial do Resultado Final 05 de fevereiro de 2021 Até 13h. 

Período de Recurso do Resultado Final. 

E-mail: ppgeddoutoradorec@gmail.com 

8,9 e 10/02 Até 13h. 

Divulgação do Resultado do Recurso do 

Resultado Final 

12 de fevereiro de 2021 Até 13h. 

Divulgação do Resultado Final do 

Processo Seletivo 

12 de fevereiro de 2021 Até 13h. 

 

Belém, 21 de dezembro de 2020. 

 

Comissão do Processo Seletivo Edital 10/2020.  
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