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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI / UFVJM
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

 

RETIFICAÇÃO Nº 01
 

EDITAL Nº 12/2022
 

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGED) da Universidade Federal dos
Vales do Jequi�nhonha e Mucuri, no uso de suas atribuições legais, resolve RETIFICAR o Edital nº 12/2022,
nos itens a seguir descritos, mantendo inalterados os demais itens do referido Edital.

 
No item 2.1 

 
Onde lê-se:
 
O curso será oferecido na modalidade modular, sendo as aulas presenciais e realizadas no período diurno,
no campus da UFVJM localizado na cidade de Diaman�na/Teófilo Otoni.
 
 
Leia-se:
 
O curso será oferecido na modalidade modular, sendo as aulas presenciais e realizadas em período
integral, no campus JK da UFVJM, localizado na cidade de Diaman�na.
 

No item 4.3.1.1 
 
Onde lê-se:
 
Os documentos deverão estar em formato PDF com resolução, mínima, de 300 DPI.
a) comprovante de inscrição “Sistema de Gestão de Inscrições” disponível no sí�o
www.ufvjm.edu.br/prppg/processos

a.1) após o preenchimento do formulário, o candidato deverá clicar em "Enviar" para gerar o
comprovante de inscrição, que deverá ser impresso, assinado e encaminhado juntamente aos demais
documentos de inscrição;

b) histórico do curso de graduação (frente e verso);
c) carteira de iden�dade (RG) (frente e verso);

c.1) no caso de estrangeiro, deverá ser apresentada fotocópia do passaporte;
d) informar o link do seu Currículo La�es no campo adequado no formulário de inscrição;
e) anexar o arquivo do projeto de pesquisa apenas com o nº de inscrição, conforme Anexo III deste Edital.

e.1) No arquivo do projeto de pesquisa o candidato não poderá se iden�ficar nominalmente, sendo
vedada a colocação de nome ou qualquer outra forma de iden�ficação não autorizada sob pena de
eliminação. A iden�ficação deverá ser feita, exclusivamente, pelo número de inscrição do candidato
gerado pelo formulário de inscrição “Sistema de Gestão de Inscrições.

f) após o preenchimento do formulário, o candidato deverá clicar em "Enviar" para gerar o comprovante
de inscrição, que deverá ser impresso e assinado, finalizando o processo de inscrição.
 
Leia-se:
 
Os documentos deverão estar em formato PDF com resolução, mínima, de 300 DPI.
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a) comprovante de inscrição “Sistema de Gestão de Inscrições” disponível no sí�o
www.ufvjm.edu.br/prppg/processos

a.1) após o preenchimento do formulário, o candidato deverá clicar em "Enviar" para gerar o
comprovante de inscrição, que deverá ser impresso, assinado e encaminhado juntamente aos demais
documentos;

b) carteira de iden�dade (RG) (frente e verso);
b.1) no caso de estrangeiro, deverá ser apresentada fotocópia do passaporte;

c) informar o link do Currículo La�es no campo adequado no formulário de inscrição;
d) anexar o arquivo do projeto de pesquisa apenas com o nº de inscrição, conforme Anexo III deste Edital.

d.1) No arquivo do projeto de pesquisa o candidato não poderá se iden�ficar nominalmente, sendo
vedada a colocação de nome ou qualquer outra forma de iden�ficação não autorizada sob pena de
eliminação. A iden�ficação deverá ser feita, exclusivamente, pelo número de inscrição do candidato
gerado pelo formulário de inscrição “Sistema de Gestão de Inscrições.

e) após o preenchimento do formulário, o candidato deverá clicar em "Enviar" para gerar o comprovante
de inscrição, que deverá ser impresso e assinado, finalizando o processo de inscrição.
 
 

Diaman�na, 28 de setembro de 2021.
 
 
 

Prof. Sandro Vinicius Sales dos Santos

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Educação - PPGED

 
 

Documento assinado eletronicamente por Sandro Vinicius Sales Dos Santos, Coordenador(a), em
30/09/2021, às 10:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufvjm.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0477161 e
o código CRC CD57DA2A.

Endereço: Rodovia MGT 367 – Km 583 nº 5000 – Alto da Jacuba – 39.100-000 Diaman�na/MG  
Telefone: (38) 3532-1200     E-mail:  selecaoprppg@ufvjm.edu.br           sec.pos@ufvjm.edu.br 
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