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O Centro de Apoio à Educação a Distância da Universidade Federal de Minas Gerais (CAED/UFMG) faz saber que o 
Edital 008/2018 passa a vigorar com a seguinte alteração: 
 
Onde se lê: 

7.2. No período de 06 a 20 de julho de 2018, os candidatos aprovados deverão entregar, na secretaria do 

curso (sala do Museu Itinerante Ponto UFMG no Centro Pedagógico), cópia de toda a documentação 

solicitada. As cópias deverão estar acompanhadas dos originais para reconhecimento de autenticidade. A 

documentação completa dos selecionados será enviada ao DRCA pela Secretaria do Curso até o dia 27 de 

julho de 2018.  

 
 
Leia-se: 

7.2. No período de 16 a 20 de julho de 2018, os candidatos aprovados deverão entregar, na secretaria do 
curso (sala do Museu Itinerante Ponto UFMG no Centro Pedagógico), cópia de toda a documentação 
solicitada. As cópias deverão estar acompanhadas dos originais para reconhecimento de autenticidade. A 
documentação completa dos selecionados será enviada ao DRCA pela Secretaria do Curso até o dia 27 de 
julho de 2018.  

 
Onde se lê: 

7.7. Os alunos selecionados que não fizerem o cadastro prévio até 29 de junho de 2018, ou que não 
apresentarem qualquer dos documentos solicitados neste Edital, serão considerados desistentes, autorizando 
a Coordenação do curso a convocação dos excedentes.  

 
 
Leia-se: 

7.7. Os alunos selecionados que não fizerem o cadastro prévio até 13 de julho de 2018, ou que não 
apresentarem qualquer dos documentos solicitados neste Edital, serão considerados desistentes, autorizando 
a Coordenação do curso a convocação dos excedentes.  

 

Os demais itens e disposições permanecem inalterados. 
 
 

Belo Horizonte, 25 de junho de 2018. 
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