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As alterações no Edital 1.2019 do PPGPAM ocorreram nos seguintes tópicos: 

 

1. Página 10, item 5.1, houve substituição do artigo completo de “5.1. A nota final 

do Exame de Seleção de cada candidato será calculada por uma média. As provas 

eliminatórias, compostas por avaliação dos Projetos, Prova Escrita e Entrevista 

são classificadas como equivale a 80% (oitenta por cento) da média final. A 

provas classificatórias Prova de Língua Inglesa e avaliação do Currículo Lattes 

compõe 20% (vinte por cento) da média final. O resultado da nota final do 

candidato é expresso pela fórmula abaixo: 

 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 =  
(𝑃. 𝐸.  𝑥 4) + (𝑃. 𝑃. 𝑥2) + (𝐸.  𝑥 2) + (𝑃. 𝐿. 𝑥 1) + (𝐴. 𝐶. 𝑥 1)
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Por 5.1 A Nota Final (NF) do Exame de Seleção de cada candidato será calculada pela 

soma entre a média ponderada das provas eliminatórias (MEl) mais a equivalência entre 

0 e 1 da média das provas classificatórias (EqMC). As provas eliminatórias, compostas 

por avaliação dos Projetos, Prova Escrita e Entrevista, serão ponderadas Prova Escrita 

(P.E.) com um peso 4, Projetos (P.P.) com um peso 2 e Entrevista (E.) com peso 2. Para 

as provas classificatórias Prova de Língua Inglesa (P.L.) e Avaliação de Currículo Lattes 

(A.C.) será realizada a média sem ponderação (MC) e transformada esta média em um 

valor entre 0 e 1. O resultado da nota final do candidato é expresso pela expressão 

matemática abaixo: 

𝑁𝐹 = 𝑀𝐸𝑙 + 𝐸𝑞𝑀𝐶 

MEl é a média ponderada das provas eliminatórias 

𝑀𝐸𝑙 =  
4 𝑥 𝑃. 𝐸. +2 𝑥 𝑃. 𝑃. +2 𝑥 𝐸.
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MC (Média das provas Classificatórias) 

 

𝑀𝐶 =  
𝑃. 𝐿 + 𝐴. 𝐶.
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EqMC (Equivalência da MC) 

𝐸𝑞𝑀𝐶 =
𝑀𝐶
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