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Item 2.6 onde se lê:
Os candidatos deverão optar no requerimento de inscrição (ANEXO I) exclusivamente por UMA ÚNICA
OPÇÃO dentre as vagas ofertadas: Turma I (diurno) com patrocinador (5 vagas); Turma I (diurno) com
vagas patrocinadas pelo DEP/UFPE (2 vagas), destinadas ao público em geral e a servidores da UFPE e;
Turma II (fins de semana alternados) com patrocinador (20 vagas).
Item 2.6 Leia-se:
Os candidatos deverão optar no requerimento de inscrição (ANEXO I) exclusivamente por UMA ÚNICA
OPÇÃO dentre as vagas ofertadas: Turma I (diurno) com patrocinador (5 vagas); Turma I (diurno) com
vagas patrocinadas pelo DEP/UFPE (4 vagas), destinadas ao público em geral e a servidores da UFPE e;
Turma II (fins de semana alternados) com patrocinador (20 vagas).
Item 6.1 onde se lê:
6.1 – Para o Curso de Mestrado Profissional são fixadas 07 vagas para a turma I (05 vagas com patrocinador
e 02 vagas patrocinadas pelo DEP/UFPE destinadas ao público em geral e a servidores da UFPE) e 20 vagas
com patrocinador para a turma II, as quais serão preenchidas por candidatos classificados através deste
Edital. Havendo desistência de candidato aprovado/classificado até a data de encerramento da matrícula,
será convocado o candidato aprovado e não classificado, obedecida a ordem de classificação.
Item 6.1 Leia-se:
6.1 – Para o Curso de Mestrado Profissional são fixadas 09 vagas para a turma I (05 vagas com patrocinador
e 04 vagas patrocinadas pelo DEP/UFPE destinadas ao público em geral e a servidores da UFPE) e 20 vagas
com patrocinador para a turma II, as quais serão preenchidas por candidatos classificados através deste
Edital. Havendo desistência de candidato aprovado/classificado até a data de encerramento da matrícula,
será convocado o candidato aprovado e não classificado, obedecida a ordem de classificação.
Anexo I onde se lê:
Informe (Marque com um “X”) UMA ÚNICA OPÇÃO das três opções a seguir para concorrer a uma
das vagas estabelecidas neste edital para a modalidade de mestrado profissional do PPGEP-PRO:
( ) Turma I (diurno) com empresa patrocinadora - (5 vagas)
( ) Turma I (diurno) patrocinada pelo DEP/UFPE - (2 vagas)
( ) Turma II com empresa patrocinadora (sextas - noite; sábados - integral; fins de semana alternados) - (20
vagas)
Anexo I Leia-se:
Informe (Marque com um “X”) UMA ÚNICA OPÇÃO das três opções a seguir para concorrer a uma
das vagas estabelecidas neste edital para a modalidade de mestrado profissional do PPGEP-PRO:
( ) Turma I (diurno) com empresa patrocinadora - (5 vagas)
( ) Turma I (diurno) patrocinada pelo DEP/UFPE - (4 vagas)
( ) Turma II com empresa patrocinadora (sextas - noite; sábados - integral; fins de semana alternados) - (20
vagas)
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