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Item 4.1.4

Onde se lê:
O prazo para inscrição será de 13/09/2021 a 13/10/2021.

Leia-se:
O prazo para inscrição será de 13/09/2021 a 20/10/2021.

Item 4.2.2

Onde se lê:
Poderão inscrever-se, neste processo seletivo, os candidatos em fase de conclusão do curso de
graduação, desde que a conclusão deste curso seja anterior à data de matrícula para ingresso
no curso de Pós-graduação, conforme cronograma deste processo seletivo, atendido, ainda, o
que consta no item 9 deste Edital e que esteja atuando na rede pública de ensino.

Leia-se:
Poderão inscrever-se, neste processo seletivo, os candidatos em fase de conclusão do curso de
graduação, desde que a conclusão deste curso seja anterior à data de matrícula para ingresso
no curso de Pós-graduação, conforme cronograma deste processo seletivo, atendido, ainda, o
que consta no item 9 deste Edital.

Item 4.4.6

Onde se lê:
O resultado da análise das inscrições será divulgado no sítio da DEAD, no dia 18/10/2021.

Leia-se
O resultado da análise das inscrições será divulgado no sítio da DEAD, no dia 25/10/2021.

Item 5.2

Onde se lê:
A constituição da comissão será divulgada no dia 21/10/2021, no sítio da DEAD/UFVJM

Leia-se
A constituição da comissão será divulgada no dia 28/10/2021, no sítio da DEAD/UFVJM
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Item 5.4.3

Onde se lê:
A análise do Currículo Lattes será feita pela comissão julgadora no período de 22/10/2021 a
26/10/21, em conformidade com a documentação apresentada pelo candidato, não havendo a
necessidade de sua presença.

Leia-se:
A análise do Currículo Lattes será feita pela comissão julgadora no período de 29/10/2021 a
02/11/21, em conformidade com a documentação apresentada pelo candidato, não havendo a
necessidade de sua presença.

Item 7.1

Onde se lê:
O  resultado  das  etapas  seletivas  será  disponibilizado  no  sítio  da  DEAD/UFVJM,  no  dia
27/10/2021.

Leia-se:
O  resultado  das  etapas  seletivas  será  disponibilizado  no  sítio  da  DEAD/UFVJM,  no  dia
03/11/2021.

Item 10.1

Onde se lê:
Os candidatos classificados deverão efetuar a matrícula no período que compreende os dias
01/11/2021 a 05/11/2021 através do e-mail: ead@ufvjm.edu.br

Leia-se:
10.1. Os candidatos classificados deverão efetuar a matrícula no período que compreende os
dias 08/11/2021 a 12/11/2021 através do e-mail: ead@ufvjm.edu.br

Item 11.3
Onde se lê: 

Publicação do edital 13/09/2021
Período de inscrição 13/09/2021 a 13/10/2021
Publicação  do  resultado  da  análise  das
inscrições

18/10/2021

Período  de  interposição  de  recurso  contra
indeferimento das inscrições

19 e 20/10/2021

Publicação  do  resultado  da  análise  dos
recursos  interpostos  contra  indeferimento
das inscrições

21/10/2021

Publicação da comissão julgadora 21/10/2021
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Etapa Seletiva: Avaliação de Currículo Lattes 22/10 a 26/10/2021
Publicação  do  resultado  Etapa  Seletiva:
Avaliação de Currículo Lattes

27/10/2021

Período  de  interposição  de  recurso  contra
resultado da etapa seletiva

28 e 29/10/2021

Publicação  do  resultado  da  análise  dos
recursos  interpostos  contra  resultado  da
etapa seletiva e Resultado final

01/11/2021

Matrículas on line 01 a 05/11/21 

Previsão  do  Início  do  semestre  acadêmico
2020/2

26/11/2021

Leia-se:
Publicação do edital 13/09/2021
Período de inscrição 13/09/2021 a 20/10/2021
Publicação  do  resultado  da  análise  das
inscrições

25/10/2021

Período  de  interposição  de  recurso  contra
indeferimento das inscrições

26 e 27/10/2021

Publicação  do  resultado  da  análise  dos
recursos  interpostos  contra  indeferimento
das inscrições

28/10/2021

Publicação da comissão julgadora 28/10/2021
Etapa Seletiva: Avaliação de Currículo Lattes 29/10 a 02/11/2021
Publicação  do  resultado  Etapa  Seletiva:
Avaliação de Currículo Lattes

03/11/2021

Período  de  interposição  de  recurso  contra
resultado da etapa seletiva

04 e 05/11/2021

Publicação  do  resultado  da  análise  dos
recursos  interpostos  contra  resultado  da
etapa seletiva e Resultado final

08/11/2021

Matrículas on line 08 a 12/11/21 

Previsão  do  Início  do  semestre  acadêmico
2021/02

26/11/2021


