
COMUNICADO  - EDITAL 001/2018 

ERRATA 

Onde se lê: Extrato do Edital (PPGHI) nº 000/2018, LEIA-SE: 

Extrato do Edital INHIS/PPGHI nº 001/2018 

Onde se lê: Edital SEI PPGHI Nº 2/2018, LEIA-SE: 

Edital SEI PPGHI Nº 001/2018 

Onde se lê: Extrato Edital INHIS/PPGHI Nº xxxxxxx, LEIA-SE: 

Extrato Edital INHIS/PPGHI Nº 001/2018 

Onde se lê: O Extrato do edital foi publicado no dia XXXXX, na seção XXXX, página XXXXX do 

Diário Oficial da União e na Penúltima Página do “Jornal 10”, sediado na cidade de Uberlândia, 

MG, LEIA-SE: 

O Extrato do edital foi publicado no dia 30/08/18, na seção 3, página 66 do Diário  Oficial da 

União e na Penúltima Página do “Jornal 10”, sediado na cidade de Uberlândia, MG. 

Onde se lê: 7. ALUNO ESPECIAL 

As vagas oferecidas para alunos especiais serão distribuídas da seguinte forma: 

1.  Os candidatos aprovados para o curso de Mestrado Acadêmico e classificados além do 
número de vagas para alunos regulares (até no máximo 09 vagas - 9) Nessa 
modalidade as vagas para aluno especial, conforme o Regulamento do 
Programa, serão definidas pelo colegiado de acordo com o aproveitamento dos 
candidatos classificados com nota não inferior a 60,0 (sessenta) pontos. 

2.  Os candidatos matriculados como alunos regulares em outros PPGs reconhecidos pela 
CAPES (até no máximo 05 vagas). Os candidatos dessa modalidade serão selecionados 
pelo(s) professor(es) responsável(eis) da(s) disciplina(s) que oferecer(em) as vagas. 

LEIA-SE:  7. ALUNO ESPECIAL 

As vagas oferecidas para alunos especiais serão distribuídas da seguinte forma: 

1.  Os candidatos aprovados para o curso de Mestrado Acadêmico e classificados além do 
número de vagas para alunos regulares (até no máximo treze vagas– 13 ) Nessa 
modalidade as vagas para aluno especial, conforme o Regulamento do 
Programa, serão definidas pelo colegiado de acordo com o aproveitamento dos 
candidatos classificados com nota não inferior a 60,0 (sessenta) pontos. 

2.  Os candidatos matriculados como alunos regulares em outros PPGs reconhecidos pela 
CAPES (até no máximo dez vagas- 10). Os candidatos dessa modalidade serão 
selecionados pelo(s) professor(es) responsável(eis) da(s) disciplina(s) que oferecer(em) 
as vagas. 

 


