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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
CENTRO DE APOIO À EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (CAED) 

 
 

001/2016 – PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS 
 

ATO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL 001/2016 
 
O Centro de Apoio à Educação a Distância da Universidade Federal de Minas Gerais – 
CAED/UFMG faz saber que o Edital 001/2016 passa a vigorar com as seguintes alterações:  
 
 
1. No Caput do edital, onde se lê: 
 
O Centro de Apoio à Educação a Distância da Universidade Federal de Minas Gerais e a 
Coordenação do Curso de Extensão “Dislexia: causas e consequências” fazem saber que, 
no período de 09/03/2016 a 21/03/2016  estarão abertas as inscrições para o Processo de 
Seleção de 320 (trezentos e vinte) cursistas, para o Curso de Extensão “Dislexia: causas e 
consequências”, na modalidade a distância, em parceria com o projeto de extensão 
“Integração entre o saber acadêmico e a Educação Básica: novas perspectivas para o 
alfabetizador”, coordenado pela Prof.ª Dra. Ângela Maria Vieira Pinheiro, do 
Departamento de Psicologia da UFMG. 
 
 
LEIA-SE:  
 
O Centro de Apoio à Educação a Distância da Universidade Federal de Minas Gerais e a 
Coordenação do Curso de Extensão “Dislexia: causas e consequências” fazem saber que, 
no período de 09/03/2016 a 21/03/2016  estarão abertas as inscrições para o Processo de 
Seleção de 320 (trezentos e vinte) cursistas, para o Curso de Extensão “Dislexia: causas e 
consequências” que será ofertado  totalmente a distância, em parceria com o projeto de 
extensão “Integração entre o saber acadêmico e a Educação Básica: novas perspectivas 
para o alfabetizador”, coordenado pela Prof.ª Dra. Ângela Maria Vieira Pinheiro, do 
Departamento de Psicologia da UFMG. 
 
2. No item 1 do edital, onde se lê: 
1.1. O Processo de Seleção de alunos cursistas será regido pelas regras estabelecidas neste 
documento e executado pela Coordenação do Curso de Extensão “Dislexia: causas e 
consequências” 
1.2. O candidato que, por qualquer motivo, deixar de atender as normas e às 
recomendações estabelecidas neste documento será automaticamente eliminado do 
processo de seleção. 
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1.3. O candidato aprovado se comprometerá a efetivar a matrícula, cumprir as suas 
atividades e realizar as avaliações propostas, de acordo com as normas e o cronograma do 
curso. 
 
LEIA-SE: 
1.1. O Processo de Seleção de alunos cursistas será regido pelas regras estabelecidas neste 
documento e executado pela Coordenação do Curso de Extensão “Dislexia: causas e 
consequências” 
1.2. O candidato que, por qualquer motivo, deixar de atender as normas e às 
recomendações estabelecidas neste documento será automaticamente eliminado do 
processo de seleção. 
1.3. O candidato aprovado se comprometerá a efetivar a matrícula, cumprir as suas 
atividades e realizar as avaliações propostas, de acordo com as normas e o cronograma do 
curso. 
1.4. O curso terá carga horária de 60 (sessenta) horas distribuídas em 12 (doze) semanas.  
1.5. O curso tem início previsto para o dia 11 de abril de 2016. O cursista que não acessar 
o ambiente virtual em 72 horas do curso terá sua inscrição cancelada e a Coordenação do 
Curso convocará os próximos candidatos sorteados.  
1.6. O curso será oferecido totalmente a distância, não havendo encontros presenciais. 
1.7. Qualquer mudança na data de início do curso será comunicada previamente através 
do site www.ufmg.br/ead. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar as 
informações publicadas no site do CAED. 
 
 
3. No item 3.1.2. do edital, onde se lê: 
 
3.1.2. Ter disponibilidade de horário para estudar para o curso, durante aproximadamente 
04 (quatro) horas por semana, de março de 2016 a junho de 2016; 
3.1.3. Ter familiaridade com o uso de computadores e internet. Devem saber realizar 
navegação on-line durante, no mínimo, 04 (quatro) horas semanais no período do curso 
para participar de discussões, avaliações e desenvolver outras atividades encaminhadas 
pelos Tutores e Professores do Curso; 
 
 
LEIA-SE:  
 
3.1.2. Ter disponibilidade de horário para estudar para o curso, durante aproximadamente 
04 (quatro) horas por semana, de abril de 2016 a julho de 2016; 
3.1.3. Ter familiaridade com o uso de computadores e internet. Devem saber realizar 
navegação on-line durante, no mínimo, 04 (quatro) horas semanais no período do curso 
para participar de discussões, avaliações e desenvolver outras atividades encaminhadas 
pelos Tutores e Professores do Curso; 
 
 
 

http://www.ufmg.br/ead


 

RETIFICAÇÃO Edital 001/2016 3 

 

 No item 4 do edital, onde se lê: 
 
4.1. Para se inscrever, o candidato deverá conhecer e estar de acordo com as exigências 
contidas neste Edital, bem como ter o perfil descrito no item 3. 
4.2. As inscrições serão realizadas exclusivamente via Internet, mediante o preenchimento 
do formulário eletrônico disponível no site www.ead.ufmg.br, e submissão eletrônica de 
documentação, conforme item 4.3, no período de 09 a 21 de março de 2016.  
4.3. Após preencher o formulário eletrônico do item 4.2, o candidato deverá anexar a 
documentação relacionada abaixo, no formato PDF (Portable Document Format).  

a) Cédula de Identidade; 
 b) CPF; 
 c) Comprovante de endereço; 

d) Comprovante de matrícula em curso superior de Pedagogia ou comprovante de 
vínculo profissional na Educação Básica atual; 

 
4.4. Constatada a falta ou irregularidade de qualquer documento, o candidato 
será automaticamente excluído do Processo de Seleção.  
4.5. A Coordenação do Curso de Extensão Dislexia: causas e consequências e o 
CAED/UFMG não se responsabilizam por solicitações via Internet, não recebidas, por 
motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamentos 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados.  
 
 
LEIA-SE: 
 
4. DOS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 
4.1. Para se inscrever, o candidato deverá conhecer e estar de acordo com as exigências 
contidas neste Edital, bem como ter o perfil descrito no item 3. 
4.2. As inscrições serão realizadas exclusivamente via Internet, mediante o preenchimento 
do formulário eletrônico disponível no site www.ead.ufmg.br, e submissão eletrônica de 
documentação, conforme item 4.3, no período de 09 a 21 de março de 2016.  
4.3. Após preencher o formulário eletrônico do item 4.2, o candidato deverá anexar a 
documentação relacionada abaixo, no formato PDF (Portable Document Format).  

a) Cédula de Identidade; 
 b) CPF; 
 c) Comprovante de endereço; 

d) Comprovante de matrícula em curso superior de Pedagogia ou comprovante de 
vínculo profissional na Educação Básica atual; 

 
4.4. Constatada a falta ou irregularidade de qualquer documento, o candidato 
será automaticamente excluído do Processo de Seleção.  
 
4.5. Os candidatos inscritos participarão de sorteio público das vagas, a ser realizado em 
data estabelecida pela Comissão Examinadora e informada previamente aos candidatos 
no site do CAED/UFMG (www.ead.ufmg.br).  

http://www.ead.ufmg.br/
http://www.ead.ufmg.br/
http://www.ead.ufmg.br/
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4.6. A Coordenação do Curso de Extensão Dislexia: causas e consequências e o 
CAED/UFMG não se responsabilizam por solicitações via Internet, não recebidas, por 
motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamentos 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados.  
 
 
No item 7.3. do edital, onde se lê: 
 
7.3. Início do curso: 04/04/2016 (abertura da plataforma moodle para familiarização e 
apresentação). 
 
LEIA-SE:  
 
7.3. Início do curso: 11/04/2016 (abertura da plataforma moodle para familiarização e 
apresentação). 
 
 
 
 
Os demais itens e disposições permanecem inalterados. 
 
 
 

Belo Horizonte, 11 de março de 2016. 
 
 
 
 

Prof. Wagner José Corradi Barbosa 
Diretor de Educação a Distância da UFMG 

 
 
 

Profª  Ângela Maria Vieira Pinheiro 
Professora Titular do Departamento de Psicologia da UFMG 

Coordenadora do Curso de Extensão Dislexia: causas e consequências 
 
 
 

Tatiana de Deus Corrêa Linhares 
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFMG 

Subcoordenadora do Curso de Extensão Dislexia: causas e consequências 
 
 


