
 

 

PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL 

EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL E MEIO AMBIENTE NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020 – 

Edital 01 – 2019 

RETIFICAÇÃO 01 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente 

da Universidade do Estado de Minas Gerais – PPGDRMA/UEMG, frente às restrições impostas 

pela pandemia de Coronavírus e 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº 47.886, de 15 de março de 2020; na 

Resolução CEE nº 474, de 08 de maio de 2020; na Resolução CONUN/UEMG Nº 456, de 04 de 

junho de 2020; na Portaria MEC Nº 544, de 17 de junho de 2020; e na Resolução COEPE/UEMG 

nº 272/2020, de 02 de julho de 2020; 

Torna pública, por meio deste instrumento de divulgação, a retificação do Edital 01-2019 do 

Processo Público para ingresso no curso de Mestrado Profissional em Desenvolvimento Regional 

e Meio Ambiente do primeiro semestre de 2020. 

 

Retificação 01 - Onde se lê: 

7.4  Quarta Etapa: 30 (trinta) pontos – Entrevista 

7.4.1  A quarta etapa envolverá entrevista. Será abordado conteúdo geral sobre diversos 
aspectos relacionados ao mestrado, à experiência profissional, currículo do candidato e sobre o 
projeto elaborado. Será divulgado pela Comissão de Seleção, com antecedência, o local e 
agenda para cada candidato. 
 

Leia-se: 

7.4  Quarta Etapa: 30 (trinta) pontos – Entrevista 

7.4.1  A quarta etapa envolverá entrevista. Nesta etapa o candidato será avaliado através de 
uma arguição envolvendo temas do seu currículo e demais informações que se fizerem 
necessárias para o julgamento das condições do candidato, aspectos teóricos, conceituais e 
metodológicos do seu projeto. O agendamento das entrevistas, a serem realizadas e gravadas 
na plataforma Microsoft Teams, será divulgado pela Comissão de Seleção conforme Cronograma 
do item 13 deste edital. 
 
Retificação 02 - Onde se lê: 

11. DA MATRÍCULA 

11.1 O candidato selecionado no Processo Seletivo deverá fazer a matrícula, conforme 
cronograma apresentado no item 13, no seguinte endereço: Avenida dos Expedicionários, nº. 
333 Centro CEP 37.900-130, Passos (MG), no horário de 7:00h às 12:00h e 13:00h às 16:00h, de 
2ª a 6ª feira. Contato: (35)3526-8880. 
 



 

11.2 Para a efetivação da matrícula, o candidato selecionado 

deverá apresentar cópia legível e simples, acompanhada dos originais para a autenticação por 

parte da Secretaria Acadêmica, dos seguintes documentos: 

 
 
Leia-se : 

11. DA MATRÍCULA 
 
11.1 O candidato selecionado no Processo Seletivo deverá fazer a matrícula por e-mail, 

conforme cronograma apresentado no item 13. 

11.2 Para a efetivação da matrícula 

O candidato selecionado deverá realizar o envio para o e-mail ppgdrma.passos@uemg.br, e 
após a retomada das atividades presenciais apresentar os originais, dos seguintes documentos: 

 
 

Retificação 03 - Onde se lê: 

13. DO CRONOGRAMA 
 
13.1 As datas de realização das inscrições e demais etapas do processo seletivo, bem como da 

divulgação pública dos respectivos resultados, nos endereços eletrônicos informados neste 

Edital constam do Quadro seguinte: 

 

PROCEDIMENTOS PERÍODO OBSERVAÇÕES 

Período das inscrições 
02/01/2020 a 
13/02/2020 

Inscrições, exclusivamente, pelo e-mail do 
Processo Seletivo ppgdrma.passos@uemg.br 

Deferimento das inscrições 17/02/2020 Divulgação pública dos resultados 

Recursos contra homologação das 
inscrições 

18 e 19/02/2020 - 

Resultado final das inscrições 20/02/2020 Divulgação pública dos resultados 

Realização da 1ª Etapa 
(Prova escrita) 

07/03/2020 
Local e horário: 
Avenida dos Expedicionários, 333 – Centro-
Passos/MG – 9 às 11h 

Resultado preliminar da 1ª etapa 13/03/2020 Divulgação pública dos resultados 

Recursos contra Resultado da 1ª etapa 16 e 17/03/2020 - 

Resultado Final da 1ª etapa 20/03/2020 Divulgação pública dos resultados 

Resultado da 2ª e 3 ª  etapas 27/03/2020 Divulgação pública dos resultados 

Prazo para recurso contra resultado 
da 2ª e 3 ª  etapas  

30 e 31/03/2020 - 

Resultado Final da 2ª e 3 ª  etapas 02/04/2020 Divulgação pública dos resultados 

Divulgação da agenda da 4ª etapa 02/04/2020 Divulgação pública da agenda 

Realização da 4ª etapa Entrevista 
 

17 e 18/04/2020 

Local: Local e horário: Avenida dos 
Expedicionários, 333 – Centro- Passos/MG - 
Horários: conforme a agenda definida 

Resultado preliminar da 4ª etapa 22/04/2020 Divulgação pública dos resultados 
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Prazo para recurso contra resultado 
da 4ª etapa 

23 e 24/04/2020 - 

Resultado final da 4ª etapa 28/04/2020 Divulgação pública dos resultados 

Resultado final 28/04/2020 Divulgação pública dos resultados 

Matrícula 
29/04/2020 a 
05/05/2020 

Local: Local e horário: Rua dos 
Expedicionários, 333 – Centro- Passos/MG - 
Horários: conforme a agenda definida. 

Início das aulas 09/05/2020 
Recepção dos discentes e apresentação dos 
professores (workshop) Sábado 

 
 
Leia-se: 
 
13. DO CRONOGRAMA 
 
13.1 As datas de realização das inscrições e demais etapas do processo seletivo, bem como da 

divulgação pública dos respectivos resultados, nos endereços eletrônicos informados neste 

Edital constam do Quadro seguinte: 

 

PROCEDIMENTOS PERÍODO OBSERVAÇÕES 

Período das inscrições 
02/01/2020 a 
13/02/2020 

Inscrições, exclusivamente, pelo e-mail do 
Processo Seletivo ppgdrma.passos@uemg.br 

Deferimento das inscrições 17/02/2020 Divulgação pública dos resultados 

Recursos contra homologação das 
inscrições 

18 e 19/02/2020 - 

Resultado final das inscrições 20/02/2020 Divulgação pública dos resultados 

Realização da 1ª Etapa 
(Prova escrita) 

07/03/2020 
Local e horário: 
Avenida dos Expedicionários, 333 – Centro-
Passos/MG – 9 às 11h 

Resultado preliminar da 1ª etapa 13/03/2020 Divulgação pública dos resultados 

Recursos contra Resultado da 1ª etapa 16 e 17/03/2020 - 

Resultado Final da 1ª etapa 20/03/2020 Divulgação pública dos resultados 

Resultado da 2ª e 3 ª  etapas 27/03/2020 Divulgação pública dos resultados 

Prazo para recurso contra resultado da 
2ª e 3 ª  etapas  

30 e 31/03/2020 - 

Resultado Final da 2ª e 3 ª  etapas 02/04/2020 Divulgação pública dos resultados 

Divulgação da agenda da 4ª etapa 13/07/2020 Divulgação pública da agenda de entrevistas 

Realização da 4ª etapa Entrevista 16 a 18/07/2020 Plataforma Microsoft Teams 

Resultado preliminar da 4ª etapa 20/07/2020 Divulgação pública dos resultados 

Prazo para recurso contra resultado da 
4ª etapa 

21 e 22/07/2020 - 

Resultado final da 4ª etapa 24/07/2020 Divulgação pública dos resultados 
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Resultado final 24/07/2020 Divulgação pública dos resultados 

Matrícula 27 e 28/07/2020 Via  e-mail 

Recepção 31/07/2020 
Recepção dos discentes e apresentação dos 
professores (workshop), pela plataforma 
Microsoft Teams 

Início das aulas  01/08/2020  Aula Magna 

 
 
 
Retificação 04 -  Onde se lê: 
 
13.2 O início do Curso está previsto para o dia 04 de abril de 2020, podendo ocorrer mudanças 

por eventuais ajustes no Calendário escolar. 

 
Leia-se: 

13.2 O início do Curso está previsto para o dia 31 de julho de 2020, podendo ocorrer mudanças 

por eventuais ajustes no Calendário escolar. 

 
 
Retificação 05 - Onde se lê: 
 
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 O resultado do Processo Seletivo a que se refere o presente Edital somente terá validade 

para o Curso a ser iniciado no 1º semestre de 2020. 

 
Leia-se: 
 
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 O resultado do Processo Seletivo a que se refere o presente Edital somente terá validade 

para o Curso a ser iniciado no ano de 2020. 

 
 

Passos, 09 de julho de 2020 
 
 

                                            
 

Rita de Cássia Ribeiro Carvalho 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente 


