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1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL PARA SELEÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS CANDIDADOS AS 
DISCIPLINAS ISOLADAS NO MESTRADO EM MODELAGEM COMPUTACIONAL E 

SISTEMAS 
 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional e  Sistemas – PPGMCS 
torna pública a seguinte RETIFICAÇÃO do Edital para seleção de alunos especiais candidatos as disciplinas 
isoladas no Mestrado em Modelagem Computacional e Sistemas a serem cursadas no segundo semestre 
de 2018:  

 
1. No item 3, onde se lê “As inscrições serão realizadas no período de 02 a 06/07/2018 no horário das 

08h00 às 11h00 e 17h00 às 20h00,”, leia-se “As inscrições serão realizadas no período de 17 a 
20/07/2018 no horário das 17 às 20 horas,”,”. 

2. No item 4.1.2 d), onde se lê “A seleção dos currículos e das propostas de intenções e razões 
apresentadas pelos candidatos ocorrerá no dia 09 de julho de 2018. ”, leia-se “A seleção dos 
currículos e das propostas de intenções e razões apresentadas pelos candidatos ocorrerá no dia 23 
de julho de 2017.”; 

3. No item 5, onde se lê “O resultado, por disciplina, será divulgado no sítio do PPGMCS 
(http://www.ppgmcs.unimontes.br/) no dia 09 de julho de 2018.”, leia-se “O resultado, por 
disciplina, será divulgado no sítio do PPGMCS (http://www.posgraduacao.unimontes.br/ppgmcs/) 
no dia 23 de julho de 2018.”. 

4. No item 6.2.1.1, onde se lê “Recursos contra o resultado do processo de seleção de alunos especiais 
deverão ser protocolados no dia 16/07/2018 no horário das 08 às 11h00 minutos.”, leia-se 
“Recursos contra o resultado do processo de seleção de alunos especiais deverão ser protocolados 
no dia 30/07/2018 no horário das 17 às 20 horas”. 

5. No item 6.2.1.2, onde se lê “As respostas para os recursos contra o resultado do processo de 
seleção de alunos especiais serão publicadas dia 17/07/2018.”, leia-se “As respostas para os 
recursos contra o resultado do processo de seleção de alunos especiais serão publicadas dia 
31/07/2018.”. 

6. No item 7.1, onde se lê “As matrículas serão realizadas nos dias 18, 19 e 20 de julho de 2018, no 
horário das 08h00 às 11h00 e 17h00 às 20h00”, leia-se “As matrículas serão realizadas nos dias 01, 
02 e 03 de agosto de 2018, no horário das 17 às 20 horas”. 
 
 

 

Montes Claros, 12 de junho de 2018. 
 

Prof Dr. Nilton Alves Maia 
Coordenador do PPGMCS 
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