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RETIFICAÇÃO Nº 02

RETIFICAÇÃO Nº 02 DO EDITAL PPGCF Nº 02/2022 DE 15 DE SETEMBRO DE

2022

A Coordenação do PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS

FARMACÊUTICAS, do Campus Centro-Oeste - Divinópolis, da Universidade Federal de

São João del-Rei - UFSJ, torna público, para conhecimento dos interessados, a

RETIFICAÇÃO Nº 02 abaixo realizada no Edital nº 02/2022 que regula o Processo

Seletivo para ingresso no PRIMEIRO semestre de 2023, em nível de Mestrado.

ALTERAR o seguinte item do Art. 6º, (página 3).

Onde se lê: Art. 6º- 1º- Documentos pessoais: carteira de identidade; Cadastro de Pessoa

Física (CPF); título de eleitor e comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral, no caso

de brasileiros. No caso de candidatos estrangeiros deve-se apresentar, também, o

passaporte e visto de permanência;

Leia-se: Art. 6º- 1º- Documentos pessoais: carteira de identidade; Cadastro de Pessoa

Física (CPF); título de eleitor e comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral, no caso

de brasileiros; certificado de reservista ou comprovante de quitação com o serviço militar

(quando couber). No caso de candidatos estrangeiros deve-se apresentar, também, o

passaporte e visto de permanência;

ALTERAR o seguinte item do Art. 15º, (página 8).

Onde se lê: Art. 15º- Todos os documentos abaixo relacionados são obrigatórios no ato da

matrícula e deverão ser digitalizados em formato PDF a partir dos originais e anexados no

SIGAA no momento da matrícula do(a)s candidato(a)s:

I. Certidão de Registro Civil (nascimento ou casamento);
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II. Certificado de reservista ou comprovante de quitação com o serviço militar (quando

couber).

III. Diploma (frente e verso) ou a Certidão de Conclusão de Curso de Graduação

emitidos pela Instituição onde o título foi obtido, no caso de candidatos concluintes de

curso de graduação (§ 1º do Art. 3° deste Edital);

IV. Histórico Escolar da Graduação;

V. Certificado de aprovação em um dos exames de proficiência descritos a seguir.

Leia-se: Art. 15º- Todos os documentos abaixo relacionados são obrigatórios no ato da

matrícula e deverão ser digitalizados em formato PDF a partir dos originais e anexados no

SIGAA no momento da matrícula do(a)s candidato(a)s:

I. Certidão de Registro Civil (nascimento ou casamento);

II. Diploma (frente e verso) ou a Certidão de Conclusão de Curso de Graduação

emitidos pela Instituição onde o título foi obtido, no caso de candidatos concluintes de

curso de graduação (§ 1º do Art. 3° deste Edital);

III. Histórico Escolar da Graduação;

IV. Certificado de aprovação em um dos exames de proficiência descritos a seguir.

Divinópolis, 27 de setembro de 2022
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