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RETIFICAÇÃO DO EDITAL PPGHIS 02/2021

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO EM 2022 NO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM HISTÓRIA (MESTRADO E DOUTORADO)
A Comissão de Seleção do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de
Ouro Preto para processo seletivo - turma 2022, com área de concentração em “Poder e
Linguagens”, estruturando-se a partir de três linhas de pesquisa, a saber: 1) Poder, Espaço e
Sociedade; 2) Ideias, Linguagens e Historiografia; 3) Poder, Linguagens e Instituições, torna
pública a seguinte retificação do Edital:


Item retificado: 1.3.b):
RETIFICAÇÃO: Foi incluída a seguinte redação (OBSERVAÇÃO) - destacada em negrito:
“OBSERVAÇÃO: Em razão dos recentes problemas de acesso à Plataforma Lattes, será
possível
enviar
os
currículos
e
a
respectiva
documentação
ao
e-mail
selecao.ppghis@ufop.edu.br - impreterivelmente - até o dia 21.09.2021. Na eventualidade de a
plataforma não estar em funcionamento até esta data, a Comissão organizadora comunicará
aos inscritos a solução a ser adotada.”



Item retificado: 1.3.1.a):
RETIFICAÇÃO: Foi incluída a seguinte redação (OBSERVAÇÃO) - destacada em negrito:
“OBSERVAÇÃO: Os candidatos que, em razões de alterações de calendário de suas
instituições de origem, não estiverem em condições de atestar até 16.08.2021 que concluirão
os estudos de graduação antes da data da matrícula ficam dispensados de fazê-lo neste
prazo. Continuam, porém, como todos os demais, obrigados a apresentar documento que
ateste a conclusão do curso de graduação a fim de se matricularem no PPGHIS no primeiro
semestre de 2022.”

Foi divulgado na página do programa - https://ppghis.ufop.br/selecao - o EDITAL PPGHIS 02/2021 Nº 2

com as devidas retificações feitas destacadas (texto realçado em amarelo).
Mariana, 06 de agosto de 2021.
assinado no original
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