
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO TECNOLÓGICO 
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÉTODOS E GESTÃO EM AVALIAÇÃO 
www.ppgmga.posgrad.ufsc.br / ppgmga@contato.ufsc.br / (48) 3721-9738 

 
EDITAL N.º 1/2016/PPGMGA/UFSC 

Edital Complementar ao Edital N.º 1/2015/PPGMGA  
 

O COORDENADOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÉTODOS E GESTÃO 
EM AVALIAÇÃO DA UFSC, no uso de suas atribuições legais, torna público o edital 
complementar que define as regras do curso de nivelamento do processo seletivo para 
preenchimento das vagas do curso de mestrado profissional em Métodos e Gestão em Avaliação,  
 
1 – DO CURSO DE NIVELAMENTO 
 
1.1 – O curso de nivelamento, a ser realizado pelos candidatos que tiverem sua inscrição 
homologada, é de caráter eliminatório. 
 
1.2 – Os conteúdos e materiais referentes ao curso de nivelamento serão disponibilizados 
durante o período determinado para cada aula, conforme cronograma abaixo, e ficarão 
disponíveis na aba “Biblioteca” até o final do curso de nivelamento. 
 

4 a 10 de março de 2016 Tópico 1 - Estatística  
11 a 17 de março de 2016 Tópico 2 - Variáveis Quantitativas Parte 1 
18 a 24 de março de 2016 Tópico 3 – Variáveis Quantitativas Parte 2 
25 a 31 de março de 2016 Tópico 4 - Legislação da Avaliação Institucional 

1º de março a 8 de abril de 2016 Tópico 5 - Sistema nacional de avaliação 
 
1.3 – Para ter a realização do curso de nivelamento homologada, o candidato deverá acessar, 
no mínimo, 3 (três) dos 5 (cinco) tópicos que compõem o curso. 
 
1.4 - Os candidatos serão avaliados pelo acesso aos tópicos e download dos materiais.  
 
1.5 – O curso de nivelamento oferecerá exercícios para incentivar a prática do candidato. A 
resolução das questões será disponibilizada pela comissão, na aula corrente, para que o 
próprio candidato faça a correção. 
 
2 – CIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA 
 
2.1 – A prova objetiva, a ser realizada pelos candidatos que tiverem a realização do curso de 
nivelamento homologada, será aplicada somente em Florianópolis/SC. 
 
2.2 – Informações complementares sobre o local de aplicação da prova serão divulgadas no 
site do PPGMGA/UFSC (menu: navegação – processo seletivo – inscrições). 
 

Florianópolis, 3 de março de 2016. 
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