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ERRATA 4 AO 
 

Errata 4 ao Edital de abertura

2018/1 ao Programa de Pós

Interdisciplinar em Tecnologias, Comunicação e Educação

aluno especial
 
 
 
 

A Coordenadora do Programa de Pós
(PPGCE) da Faculdade de Educação
saber a todos quantos virem o presente edital, ou dele tiverem conhecimento, que serão abertas as 
inscrições e o processo de seleção
modalidade Curso de Mestrado
ingresso no primeiro semestre de 2018
 
  
 No item 9.3. (pág.15) onde se lê:
 

 9.3. O prazo para interposição de recurso
úteis após a concretização do evento que lhes disser respeito (divulgação 
das inscrições, do resultado da prova e do resultado da análise do currículo
termo inicial o primeiro dia útil subsequente à 
resultado final não existe previsão de recurso

 
Leia-se: 

 
 9.3. O prazo para interposição de recurso

após a concretização do evento que lhes disser respeito (divulgação 
inscrições, do resultado da prova e do resultado da análise do currículo
inicial o primeiro dia útil subsequente à 
final não existe previsão de recurso

     
     
 
 No item 7.7.1.8. (pág.9) onde se lê:
 
 7.7.1.8. O candidato poderá
 prova (conhecimentos específicos) 
 Pós-Graduação em Tecnologias, 
 Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia,
 Ávila, 2121, Bairro Santa Mônica, Uberlândia
 14 horas às 17 horas. 
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AO EDITAL PPGCE/FACED/UFU 001 201

dital de abertura das inscrições e do processo de seleção 2017 

ao Programa de Pós-Graduação/Curso de Mestrado 

Tecnologias, Comunicação e Educação, para aluno regular 

special, para ingresso no primeiro semestre de 201

 

Programa de Pós-Graduação em Tecnologias, Comunicação e Educação
Faculdade de Educação (FACED) da Universidade Federal de Uberlândia 

saber a todos quantos virem o presente edital, ou dele tiverem conhecimento, que serão abertas as 
o processo de seleção para alunos regulares e alunos especiais,
Curso de Mestrado Profissional em Tecnologias, Comunicação e Educaç

sso no primeiro semestre de 2018. 

5) onde se lê: 

O prazo para interposição de recurso das etapas intermediárias
úteis após a concretização do evento que lhes disser respeito (divulgação 
das inscrições, do resultado da prova e do resultado da análise do currículo
termo inicial o primeiro dia útil subsequente à data do evento a 

existe previsão de recurso. 

O prazo para interposição de recurso das etapas intermediárias será de 
após a concretização do evento que lhes disser respeito (divulgação 
inscrições, do resultado da prova e do resultado da análise do currículo
inicial o primeiro dia útil subsequente à data do evento a ser recorrido. Para o resultado 

existe previsão de recurso. 
                
      

(pág.9) onde se lê: 

O candidato poderá, caso se aplique, interpor recurso quanto 
específicos) no dia 12 de julho de 2017 na Secretaria do Programa de 

Graduação em Tecnologias, Comunicação e Educação, localizada no 
Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, situado na 

Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, no horário das 9 horas 
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001 2017 

sso de seleção 2017 – Turma 

/Curso de Mestrado Profissional 

para aluno regular e 

, para ingresso no primeiro semestre de 2018 

Tecnologias, Comunicação e Educação 
da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) faz 

saber a todos quantos virem o presente edital, ou dele tiverem conhecimento, que serão abertas as 
para alunos regulares e alunos especiais, para o PPGCE, 

Profissional em Tecnologias, Comunicação e Educação, para 

das etapas intermediárias será de 2 (dois) dias 
úteis após a concretização do evento que lhes disser respeito (divulgação da homologação 
das inscrições, do resultado da prova e do resultado da análise do currículo) tendo como 

 ser recorrido. Para o 

será de 1 (um) dia útil 
após a concretização do evento que lhes disser respeito (divulgação da homologação das 
inscrições, do resultado da prova e do resultado da análise do currículo) tendo como termo 

data do evento a ser recorrido. Para o resultado 

recurso quanto ao resultado da 
na Secretaria do Programa de 

, localizada no  Bloco1G Térreo, 
situado na  Av. João Naves de 

MG, no horário das 9 horas  às 11 horas e das 
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Leia-se: 
 
 
 7.7.1.8. O candidato poderá
 prova (conhecimentos específicos) 
  Pós-Graduação em Tecnologias, Comunicação e Educação
 Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia,
 Ávila, 2121, Bairro Santa Mônica, Uberlândia
 14 horas às 17 horas. 
 
 
 
 

 

 
                                                         

Profa. Dra

Coordenadora do Programa de Pós
em Tecnologias, Comunicação e Educação

Faculdade de Educação
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O candidato poderá, caso se aplique, interpor recurso quanto 
específicos) no dia 12 de setembro de 2017 na Secretaria do Programa 

Graduação em Tecnologias, Comunicação e Educação, localizada no 
Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, situado na 

Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, no horário das 9 horas 

Uberlândia, 

 

                                
a. Dra. Adriana Omena Cristina dos Santos 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 
em Tecnologias, Comunicação e Educação 

Faculdade de Educação-Universidade Federal de Uberlândi
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recurso quanto ao resultado da 
na Secretaria do Programa 

, localizada no  Bloco1G Térreo, 
situado na  Av. João Naves de 

MG, no horário das 9 horas  às 11 horas e das 

Uberlândia, 13 de julho de 2017. 

Uberlândia 


