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O edital 002/2017 passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 

 
Onde se lê: 
O Centro de Apoio à Educação a Distância da Universidade Federal de Minas Gerais 
(CAED/UFMG) faz saber que estarão abertas, no período de 27 de março a 03 de abril 
de 2017, as inscrições para o Processo de Seleção de 10 (dez) bolsistas do Programa de 
Monitoria de Graduação – PMG para os Cursos de Bacharelado em Geografia, 
Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em Matemática e Licenciatura em 
Pedagogia. 
 
Leia-se:  
O Centro de Apoio à Educação a Distância da Universidade Federal de Minas Gerais - 
CAED/UFMG faz saber que foram prorrogadas até o dia 5 de abril de 2017, as inscrições 
para o Processo de Seleção de 10 (dez) bolsistas do Programa de Monitoria de 
Graduação – PMG para os Cursos de Bacharelado em Geografia, Licenciatura em Ciências 
Biológicas, Licenciatura em Matemática e Licenciatura em Pedagogia. 
 
 
No item 2, onde se lê: 
2.Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados em no máximo 32 (trinta e 
dois) créditos.  
 
Leia-se:  

Revogar a limitação de créditos matriculados para os bolsistas da Prograd. Nenhuma 
limitação no número de créditos será colocada. 
 
 
No item 5, onde se lê: 
5. A inscrição deve ser feita por meio de preenchimento de formulário eletrônico 
disponível no site do CAED/UFMG (www.ead.ufmg.br), até ás 17h do dia 03 de abril de 
2017. 
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Leia-se:  

5. A inscrição deve ser feita por meio de preenchimento de formulário eletrônico 
disponível no site do CAED/UFMG (www.ead.ufmg.br), até ás 17h do dia 05 de abril de 
2017. 

 
Os demais itens e disposições permanecem inalterados. 
 
 

 
 
 

Belo Horizonte, 03 de abril de 2017. 
 
 
 

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