UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ - UFOPA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - PROPPIT
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE - ICS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SOCIEDADE - PPGCS
MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DA SOCIEDADE
EDITAL Nº 001/2016 – PPGCS

O Presidente da Comissão de Seleção do Mestrado Acadêmico em Ciências da
Sociedade torna público o local de aplicação da prova objetiva de língua estrangeira –
Inglês, de caráter eliminatório.

1. A Prova objetiva de língua estrangeira será realizada no dia 30 (trinta) de abril de
2016, das 8h às 12h, horário local de Santarém, na Universidade Federal do Oeste
do Pará – UFOPA - UNIDADE AMAZÔNIA (3º andar) - Av. Mendonça Furtado, nº
2946 – Bairro Fátima, CEP: 68.040-470. Santarém-Pará.
Salas de aplicação da prova conforme a linha de pesquisa:
312 – Linha 01: Sociedades Amazônicas, Sistemas Culturais e Sociabilidades.
314 – Linha02: Políticas Públicas e Estratégias de Desenvolvimento Regional.
316 – Linha03: Direitos Humanos, Sociedade e Cidadania Ambiental.
2. Recomenda-se ao candidato comparecer aos locais de prova com antecedência
mínima de trinta minutos do horário estabelecido para o início das provas, munido de
caneta esferográfica (tinta azul ou preta), do comprovante de inscrição e do
documento de identidade original com foto.
3. Não será permitido o ingresso de candidatos após o horário previamente marcado
para o início da prova.
4. Somente terá acesso às salas de prova o candidato que estiver previamente
cadastrado e munido de um documento de identidade original com foto.
5. Durante a realização das provas, com exceção do dicionário para a prova de
língua estrangeira, não será admitida qualquer espécie de consulta ou
comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, manuais, impressos ou
anotações, máquinas calculadoras (também em relógios) e agendas eletrônicas ou
similares, telefone celular, gravador ou qualquer outro receptor de mensagens e
demais dispositivos eletroeletrônicos.
6. É vedado o ingresso de candidato em local de prova portando arma de qualquer
natureza.
7. Iniciada a prova, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida uma
hora do seu início.
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