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RETIFICAÇÃO II -  

EDITAL 08/DEAD/2019 
 

O Diretor em exercício da Diretoria de Educação Aberta e a Distância da Universidade Federal 
dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – DEAD/ UFVJM, no uso de suas atribuições legais, torna 
pública a retificação II do Edital 08/DEAD/2019 para a seleção interna de professores 
BOLSISTAS que atuarão nas disciplinas das Licenciaturas em Física, Matemática e Química na 
modalidade a distância da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – 
UFVJM/UAB  
 
Onde se lê: 

 

8.1.2 Análise do AVA  

 

d. Para a elaboração de cada disciplina no AVA, será disponibilizado um ambiente específico no 

moodle (http://treinamento.ead.ufvjm.edu.br/login/index.php) para que os candidatos possam 

construir a disciplina. O ambiente estará disponível a partir das 15h do dia 26 de julho de 2019 

até às 17h do dia 05 de agosto de 2019, sendo de inteira responsabilidade do candidato a 

verificação de acesso ao moodle e ao ambiente de cada disciplina que realizou inscrição.  

 

Leia-se: 

 
8.1.2 Análise do AVA  

 

d. Para a elaboração de cada disciplina no AVA, será disponibilizado um ambiente específico no 

moodle (http://capacita.ead.ufvjm.edu.br) para que os candidatos possam construir a disciplina. 

O ambiente estará disponível a partir das 15h do dia 26 de julho de 2019 até às 17h do dia 05 de 

agosto de 2019, sendo de inteira responsabilidade do candidato a verificação de acesso ao 

moodle e ao ambiente de cada disciplina que realizou inscrição.  

 

Diamantina/MG, 23 de julho de 2019. 
 
 

Paulo Angelo Oliveira Veloso 

Diretor Substituto da Diretoria de Educação Aberta e 

 a Distância da UFVJM 

 

 

 

 
*O original encontra-se devidamente assinado e arquivado na DEAD. 

 


