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ERRATA 2 AO 
 

Errata 2 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 5.1. (pág.5) onde se lê:
 

5.1. O valor da taxa de inscrição 
ser realizado no período de
21h59min00s), na rede bancária.
 
 
Leia-se: 

 
5.1. O valor da taxa de inscrição 
ser realizado no período de
21h59min00s), na rede bancária.
 

     
     
 
 
 
 

                                                          

Profa. Dra

Coordenadora do Programa de Pós
em Tecnologias, Comunicação e Educação

Faculdade de Educação
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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. 

onde se lê: 

O valor da taxa de inscrição será de R$ 68,00 (sessenta e oito reais), devendo o pagamento 
ser realizado no período de 19 a 26 de julho de 2017 (sendo no dia 

na rede bancária. 

O valor da taxa de inscrição será de R$ 68,00 (sessenta e oito reais), devendo o pagamento 
ser realizado no período de 19 a 26 de junho de 2017 (sendo no dia 

na rede bancária. 

                
     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

 

1 

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 

reais), devendo o pagamento 
(sendo no dia 26 de julho até as 

reais), devendo o pagamento 
(sendo no dia 26 de junho até as 

Uberlândia, 07 de junho de 2017. 
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