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COMUNICADO N° 01/2013

A Universidade Federal do Tocantins, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação – PROPESQ e do Programa de Pós-Graduação em Educação –PPGE, comunica
aos candidatos que forem considerados APTOS na Etapa I (prova Teórica) do Mestrado em
Educação, ou seja, que tiverem alcançado no mínimo 6 (seis) pontos conforme especificado
na alínea “a”, do item 25, que deverão refazer a Prova escrita de Língua Estrangeira –
Espanhol, em data oportuna ou comprometer-se a realizar tal prova durante o curso, tendo em
vista erro na diagramação do texto da prova.
Esse procedimento está previsto no item 26, do Edital n0 3/ Processo de Seleção Segunda Turma 2013.1, conforme fragmento abaixo:
26. A cada etapa será atribuída uma nota de 0(zero) a 10(dez). Será considerado
APTO a fazer a entrevista e ter sua Prova escrita de Língua Estrangeira corrigida
(Etapa II) bem como terá seus títulos avaliados, o candidato que alcançar no
mínimo 6 (seis) pontos na Etapa I (prova Teórica), especificada na alínea “a” do
item 25.
Na Etapa II (prova escrita de Língua Estrangeira), os candidatos que atingirem no
mínimo 6 (seis) pontos serão considerados APTOS e os candidatos que não
atingirem esta nota, poderão, caso aprovados, efetuar a matrícula
comprometendo-se a realizar a Prova escrita de Língua Estrangeira durante o
curso, sob pena de não receber o Diploma de Mestre em Educação. Na Avaliação
Curricular (Anexo A) será atribuída uma nota com valor máximo de 10,0(dez). Na
Etapa III será atribuída uma nota de 0(zero) a 10(dez).
A nota final será calculada pela média aritmética a seguir: nota da Prova Teórica,
nota da Avaliação Curricular e nota da Entrevista.
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