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ONDE SE LÊ: 
 
10. Etapas da Seleção  
 
Todas as etapas seguirão o calendário dessa Chamada Pública com as seguintes ponderações. 
 
A nota final será composta da seguinte maneira para o doutorado 
NF= (Etapa I X 2) + (Etapa II X 1) +(Etapa III -Projeto X 2) + Etapa III -Currículo X 2) +(Etapa IV X 3)/5 
 
 
LEIA-SE: 
 
10. Etapas da Seleção 
 
Todas as etapas seguirão o calendário dessa Chamada Pública com as seguintes ponderações. 
 
A nota final será composta da seguinte maneira para o Mestrado 
NF= [(Etapa I X 2) + (Etapa II X 1) +(Etapa III -Projeto X 2) + (Etapa III - Currículo X 2) +(Etapa IV X 3)]/10 

 
 
 
 
 
 

ONDE SE LÊ: 

 

Etapa III  

 

Análise de Currículo de caráter classificatório (trabalho interno da Comissão de Seleção)  

Valor ponderal 2 (dois) na composição da nota final.  

 

Análise do anteprojeto de Tese de caráter classificatório, (trabalho interno da Comissão de Seleção)  

Valor ponderal 2 (dois) na composição da nota final.  

Este procedimento avaliará o grau de coerência entre o conteúdo da carta de intenção frente aos objetivos 
gerais do curso.  

 

Na avaliação do anteprojeto de tese serão considerados: capacidade de expressão escrita (incluindo 
ordenamento lógico dos argumentos, coesão argumentativa, precisão conceitual, clareza e fluência, bem 
como adequação a norma culta do português escrito); congruência e viabilidade da pesquisa e área do 
programa apontada pelo candidato.  

 

Nesta etapa serão classificados todos os candidatos atingirem até a 30ª classificação, em ordem 
decrescente das notas. No caso de empate na última posição, todos os candidatos empatados passarão para 
a etapa seguinte. 
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LEIA-SE: 

Etapa III  

 

Análise de Currículo de caráter classificatório (trabalho interno da Comissão de Seleção)  

Valor ponderal 2 (dois) na composição da nota final.  

 

O total de pontos obtidos no currículo será de no máximo 100 (cem) pontos, conforme Anexo IV. Para 
fins de composição da nota final, a nota do currículo será dividida por 10. 

 

Análise do anteprojeto de Tese de caráter classificatório, (trabalho interno da Comissão de Seleção)  

Valor ponderal 2 (dois) na composição da nota final.  

Este procedimento avaliará o grau de coerência entre o conteúdo da carta de intenção frente aos objetivos 
gerais do curso.  

 

Na avaliação do anteprojeto de tese serão considerados: capacidade de expressão escrita (incluindo 
ordenamento lógico dos argumentos, coesão argumentativa, precisão conceitual, clareza e fluência, bem 
como adequação a norma culta do português escrito); congruência e viabilidade da pesquisa e área do 
programa apontada pelo candidato.  

 

Nesta etapa serão classificados todos os candidatos atingirem até a 30ª classificação, em ordem 
decrescente das notas. No caso de empate na última posição, todos os candidatos empatados passarão para 
a etapa seguinte. 

 
 
 
 
 

Recife, 07 de maio de 2021.  
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