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1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 
 

O Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional e Sistemas, por meio do seu 
Coordenador, torna pública a seguinte retificação do Processo Seletivo 01/2019, para ingresso no 
Curso de Mestrado em Modelagem Computacional e Sistemas. 
 

1. As datas de inscrição, recursos, processo seletivo e matrículas ficam alteradas para: 
 

Datas Atividades 

17/10/2018 a 21/12/2018 

e 

04/01/2019 a 11/01/2019 

Período de Inscrição 

04/02/2019 Prova de Conhecimentos Específicos 

05/02/2019 Resultado da prova de Conhecimentos 

12/02/2019 Recursos contra resultado da prova de Conhecimentos 

13/02/2019 Resultado dos recursos contra resultado da prova de Conhecimentos 

15 e 18/02/2019 Defesa do pré-projeto 

19/02/2019 Publicação do Resultado Preliminar 

26/02/2019 Recursos contra o Resultado Preliminar 

27/02/2019 Resposta para Recursos contra Resultado Preliminar 

28/02/2019 Publicação do Resultado Final 

07 e 08/03/2019 Período de Matrículas 

 
2. O item 1.1.2 do Edital passa a ter a seguinte redação: Para os Graduandos, a previsão de 

conclusão do curso de graduação deverá ser até a data de 11/01/2019. 
3. O item 1.4.2 do Edital passa a ter a seguinte redação: Gerar e imprimir a DAE no seguinte 

endereço eletrônico: http://www.dae.unimontes.br/. No campo *taxas fixas o candidato 
deve escolher a opção inscrição no processo seletivo mestrado em Modelagem 
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Computacional e Sistemas com taxa no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais). A taxa 
de inscrição deve ser paga até o dia 11/01/2019 (em caso de envio pelo correio, até 
21/12/2018). Não serão aceitos, em hipótese alguma, depósitos em dinheiro em 
envelopes. 

4. O item 1.4.3.1 do Edital passa a ter a seguinte redação: A entrega dos documentos deverá 
ser realizada no período de 17/10/2018 a 21/12/2018 e de 04/01/2019 a 11/01/2019, no 
horário das 08 às 12:30 horas de segunda a sexta-feira. Documentos enviados pelo Correio 
via Sedex, deverão ter data de entrega até o dia 11/01/2019. 

5. O item 1.4.3.4 do Edital passa a ter a seguinte redação: Em caso de envio pelos Correios, 
via Sedex, a documentação DEVERÁ SER ENTREGUE PELOS CORREIOS até o dia 11/01/2019 
para ser aceita. É responsabilidade do candidato certificar-se de que a correspondência 
será entregue até a data limite de 11/01/2019. O Programa de Pós-Graduação em 
Modelagem Computacional e Sistemas não se responsabiliza por atrasos na entrega de 
correspondências ou por correspondências postadas após data na qual não seja possível a 
entrega da documentação, considerando trâmites internos da universidade, até a data 
limite do período de inscrição. 

6. O item 1.5.1.1 do Edital passa a ter a seguinte redação: Cópia do Diploma (ou Certidão) de 
Curso de Duração Plena de Graduação ou Declaração Autenticada da Secretaria da 
Instituição de Ensino Superior atestando conclusão ou previsão de conclusão até 
11/01/2019. 

7. O item 1.5.1.5 do Edital passa a ter a seguinte redação: Currículo Lattes/CNPq atualizado 
(http://lattes.cnpq.br), ou Curriculum vitae (em caso de candidato estrangeiro) 
devidamente comprovado por meio de fotocópias de todos os itens incluídos. (os critérios 
de avaliação estão relacionados no Anexo III) 

8. O item 1.5.1.6 passa a ser desconsiderado no Edital, não sendo necessário apresentar a 
carta de compromisso. 

9. O item 1.5.2.1 passa a ter a seguinte redação: Toda a documentação, com exceção do 
Formulário de Inscrição, deve ser encadernada em espiral e numerada sequencialmente. 
Os comprovantes do currículo devem, preferencialmente, seguir a ordem dos itens do 
Anexo III. A última página do conjunto de documentos, também numerada, deve conter: 
total de páginas do documento, data, local e assinatura do candidato. 

10. O item 1.5.3 do Edital passa a ter a seguinte redação: Os documentos citados no subitem 
1.5 que forem entregues pessoalmente ou postados após o dia 11/01/2019 ou entregues 
pelos CORREIOS após o dia 11/01/2019 serão automaticamente desconsiderados, e isso 
acarretará a eliminação do candidato. 

11. Os itens 2.3.1, 2.3.2, 2.4.2.1, 2.4.2.7, 2.4.4.1, 2.4.5.7.1, 2.4.5.7.2, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 5.1 e todas as datas do Edital passam a ser alteradas para as datas 
contidas na tabela do item 1 desta Retificação, mantendo-se os horários estabelecidos no 
Edital. 

 
Montes Claros, 31 de Outubro de 2018 

Prof. Dr. Renê Rodrigues Veloso 
Coordenador do PPGMCS 
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