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PORTARIA PPGHI Nº 9, DE 13 DE SETEMBRO DE 2019

A Coordenadora do Programa de Pósgraduação em História da Universidade
Federal de Uberlândia, Profa. Dra. Ana
Paula Spini, no uso de suas atribuições
conforme Regimento Geral da UFU:
CONSIDERANDO o que estabelece o Edital de Seleção para o Curso de Mestrado Acadêmico do Programa de Pósgraduação em História – EDITAL PPGHI Nº 3/2019;
CONSIDERANDO que os candidatos inscritos para o Curso de Mestrado serão subme dos à prova de conhecimento
especíﬁco e que a correção será feita por banca examinadora composta por docentes do Programa;
CONSIDERANDO que a Banca Examinadora será nomeada pela Coordenação do Programa;
RESOLVE:
Nomear banca examinadora para avaliação da prova de conhecimento especíﬁco feita pelos candidatos ao
Mestrado, nos seguintes termos:
Art. 1º - Fica cons tuída a banca examinadora para a avaliação das provas de conhecimento especíﬁco, com
docentes das quatro linhas de pesquisa;
Art. 2º - Ficam nomeados para cons tuir essa banca os professores: Marcelo Lapuente Mahl (presidente), Rodrigo
de Freitas Costa, Jean Luiz Neves Abreu e Sérgio Paulo Morais;
Art. 3º - Compete à banca examinadora o planejamento das a vidades a serem desenvolvidas, estabelecendo uma
sistemá ca própria de condução dos trabalhos de forma a o mizar o processo de avaliação;
Art. 4º - O presidente da banca deverá validar as notas no dia 31 de outubro de 2019 até às 17:00;
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. Registre-se. Publique-se.
Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Spini, Coordenador(a), em 16/09/2019, às
15:28, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 1550936 e
o código CRC 6A182040.
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1758968&infra_siste…
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