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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

UEMG UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Ensino a Distância

Processo SEI nº 2350.01.0007433/2020-19

RETIFICAÇÃO O1

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DE REOPÇÃO, TRANSFERÊNCIA E OBTENÇÃO DE NOVO TÍTULO

CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PEDAGOGIA – UAB/UEMG – POLOS DO INTERIOR

 
ONDE SE LÊ: 
 
6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E DA MATRÍCULA:
 
6.1. O resultado preliminar do processo sele�vo de Reopção, Transferência e Obtenção de Novo Título será
amplamente divulgado no sí�o eletrônico da universidade (www.uemg.br) em 30/09/2020.
 
6.3.O RESULTADO FINAL será divulgado em 05/10/2020, podendo ocorrer alteração da classificação inicial
ob�da, para uma classificação superior ou inferior, independentemente de ter o candidato apresentado, ou
não, recurso.
 
6.4. A matrícula dos CANDIDATOS CLASSIFICADOS no deverá ser realizada de forma remota no
link h�ps://forms.gle/BhDimF6WDW7AomCS7, nos dias 06 e 07/10/2020, mediante preenchimento do
formulário de matrícula e apresentação dos seguintes documentos digitalizados de forma simples e
posterior, envio via correios, de cópias auten�cadas ou com fé pública.
 
LEIA-SE:
 
6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E DA MATRÍCULA:
 
6.1. O resultado preliminar do processo sele�vo de Reopção, Transferência e Obtenção de Novo Título será
amplamente divulgado no sí�o eletrônico da universidade (www.uemg.br) em 02/10/2020.
 
6.3.O RESULTADO FINAL será divulgado em 07/10/2020, podendo ocorrer alteração da classificação inicial
ob�da, para uma classificação superior ou inferior, independentemente de ter o candidato apresentado, ou
não, recurso.
 
6.4. A matrícula dos CANDIDATOS CLASSIFICADOS no deverá ser realizada de forma remota no
link h�ps://forms.gle/BhDimF6WDW7AomCS7, nos dias 08 e 09/10/2020, mediante preenchimento do
formulário de matrícula e apresentação dos seguintes documentos digitalizados de forma simples e
posterior, envio via correios, de cópias auten�cadas ou com fé pública.
 
 
 

Belo Horizonte, 29 de setembro de 2020.
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Michelle Gonçalves Rodrigues

Pró-Reitora de Ensino Universidade do Estado de Minas Gerais

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Adálcio Carvalho de Araujo, Professor de Educação
Superior, em 29/09/2020, às 12:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Michelle Gonçalves Rodrigues, Pró-Reitora de Ensino, em
29/09/2020, às 12:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 19930414
e o código CRC DB576FE9.
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