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AVISOS/RECOMENDAÇÕES AOS CANDIDATOS

1ª Fase - Prova Escrita
Data: 28 de Maio de 2017, domingo, com início às 14h e término às 18h.
O ingresso do candidato será permitido até o horário de fechamento dos
portões: 13h45.
As provas do Mestrado e Doutorado serão realizadas no Bloco A do Centro de
Ciências da Educação/CED-UFSC, Bairro Trindade, cidade de Florianópolis.
A abertura do prédio e da lanchonete será feita a partir das 11h. Os
candidatos deverão se encaminhar às suas respectivas salas a partir das 13h,
conforme a relação de salas divulgada no site do PPGE.
Não será permitido o ingresso na sala após o início da prova.
A prova terá a duração máxima de quatro horas.
A prova deverá ser escrita em língua portuguesa e não serão permitidas
consultas.
O candidato deve apresentar documento de identidade oficial com
fotografia.
São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos
Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública e pelo Corpo de
Bombeiros Militar, pelos Conselhos e Ordens fiscalizadores de exercício
profissional, passaporte, certificado de reservista (com foto), carteiras
funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como
identidade, carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação, com foto.

A prova escrita deverá ser identificada somente pelo número de inscrição do
candidato gerado no formulário online de inscrição no processo seletivo de
2017/2018 da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFSC.
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Poderão ser usadas nas provas SOMENTE canetas de cores PRETA OU
AZUL.
Não serão permitidos:
a) a comunicação entre candidatos;
b) consulta a qualquer obra ou anotação;
c) o uso de relógio, telefones celulares ou qualquer outro equipamento
receptor/emissor de sinal eletromagnético;
d) o uso de bonés, chapéus ou qualquer outra cobertura;
e) porte de armas;
f) fumar ou ingerir alimentos e bebidas, exceto água acondicionada em
embalagem transparente sem qualquer rótulo e/ou etiqueta.
O Programa de Pós-Graduação em Educação não fornecerá canetas.
A lanchonete do Centro de Ciências da Educação (CED) estará aberta das 11h
às 15h, para lanches e bebidas.
Salientamos que no dia 28 de maio haverá, em Florianópolis, o triathlon
Ironman 2017, o que provocará alterações no trânsito da cidade. Para maiores
informações, clique aqui.
Também informamos que no dia 28 de maio haverá o concurso do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina, que acontecerá no campus universitário da UFSC.
Para evitar atrasos, pedimos para que os candidatos saiam com antecedência
em direção ao local de provas.

25 de maio de 2017

Soraya Franzoni Conde
Presidenta da Comissão do Processo Seletivo
Mestrado 2017 e Doutorado 2018

