EDITAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS

CENTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISAS EM ADMINISTRAÇÃO
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA

A Diretora da Faculdade de Ciências Econômicas, FAZ SABER que estarão prorrogadas às inscrições para seleção de
candidatos ao Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização em Gestão Estratégica, Lato Sensu, para o primeiro semestre
de 2017:
III - INSCRIÇÃO: Onde se lê: “Do dia 10 de fevereiro de 2017 às 17h00 ao dia 10 de março de 2017,” , leia-se: “Do dia
10 de fevereiro de 2017 às 17h00 ao dia 20 de março de 2017,” .
IV - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: Onde se lê: “de 11 de fevereiro a 10 de março de 2017” , leia-se: “de 11 de
fevereiro a 20 de março de 2017”. Onde se lê: “limite de postagem de 3 de março de 2017.”, leia-se: “limite de postagem
de 17 de março de 2017”.
V - SELEÇÃO: Onde se lê: “realizada no dia 13 de março de 2017”, leia-se: “realizada no dia 24 de março de 2017”,
VI - RESULTADO FINAL: Onde se lê: “O resultado final será divulgado... no dia 14 de março de 2017.”, leia-se: “O resultado
final será divulgado... no dia 24 de março de 2017.”
VIII - REGISTRO ACADÊMICO: Onde se lê: “O candidato aprovado no processo seletivo de que trata este edital deverá
efetuar, exclusivamente pela internet, nos dias 15 e 16 de março de 2017, o seu cadastro prévio...”
leia-se: “O candidato aprovado no processo seletivo de que trata este edital deverá efetuar, exclusivamente pela internet, nos dias
27 e 28 de março de 2017, o seu cadastro prévio...”, Onde se lê: “A documentação completa dos selecionados será enviada ao
DRCA pela Secretaria do Curso até 20/03/2017.” , leia-se: “A documentação completa dos selecionados será enviada ao DRCA
pela Secretaria do Curso até 31/03/2017.”, Onde se lê: “O candidato que apresentou, no período de inscrição, documento
comprobatório de estar em condições de concluir o curso de graduação antes do período para registro acadêmico no curso de
pós-graduação, deverá entregar na Secretaria, até às 18 horas do dia 16 /03/2017,”, leia-se: “O candidato que apresentou, no
período de inscrição, documento comprobatório de estar em condições de concluir o curso de graduação antes do período para
registro acadêmico no curso de pós-graduação, deverá entregar na Secretaria, até às 18 horas do dia 28/03/2017,”
Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2017.
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