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RETIFICAÇÃO II – EDITAL 08/2015 – PAPq/UEMG  - SEGUNDA CHAMADA 

 

Por incorreção no item 11.7, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação retifica o 

Edital 08/2015 PAPq/UEMG – Segunda Chamada, quanto as datas constantes dos 

itens 11.7 a 15.2 aos itens abaixo: 

 

1) No item 11.7, onde se lê:  

 

“... até o dia 06 de julho de 2015 (sexta-feira)...” 

 

leia-se:  

 

“... até o dia 10 de julho de 2015 (sexta-feira)...” 

 

2) No item 11.8, onde se lê:  

 

“... até o dia 17 de julho de 2015 (sexta-feira)...” 

 

leia-se:  

 

“até o dia 24 de julho de 2015 (sexta-feira)...” 

 

3) No item 12.1, onde se lê:  

 

“... no dia 07 de julho de 2015 (terça-feira)...” 

 

leia-se:  

 

“... no dia 13 de julho de 2015 (segunda-feira)...” 

 

4) No item 13.2, onde se lê:  

 

“... até o dia 10 de julho de 2015 (quarta-feira) até as 12hs...” 

 

leia-se:  

 

“... até o dia 15 de julho de 2015 (quarta-feira)...” 

 

5) No item 14.2, onde se lê:  

 

“Havendo bolsas restantes, a Pró-reitoria estabelecerá a distribuição das últimas 

bolsas em função da classificação descrita no item 8.2.1 desse edital.” 

 

leia-se:  

 

“14.2 Havendo bolsas restantes, a Pró-reitoria estabelecerá a distribuição das últimas 

bolsas em função da classificação descrita no item 8.2.1 desse edital. 
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14.2.1 O resultado consolidado será divulgado no dia 17 de julho de 2015. 

 

14.2.2 Recursos contra o resultado consolidado divulgado poderão ser interpostos no 

prazo de dois dias úteis após sua publicação no endereço eletrônico da UEMG e 

serão interpostos pelo professor orientador junto à Pesquisa/PROPPG. O documento 

deverá ter timbre da instituição onde atua o orientador do projeto de pesquisa, o 

motivo da contestação do julgamento da proposta e deverá ser assinado pelo mesmo.” 

 

6) No item 14.3, onde se lê: 

 

“O resultado final homologado será divulgado no dia 13 de julho de 2015.” 

 

leia-se:  

 

“O resultado final homologado será divulgado no dia 23 de julho de 2015 (quinta-

feira).” 

 

7) No item 15.2, onde se lê:  

 

“... até o dia 17 de julho de 2015 (sexta-feira)...” 

 

leia-se: 

 

“... até o dia 24 de julho de 2015 (sexta-feira)...” 

 

Belo Horizonte, 09 de julho de 2015.  

 

Profª.Terezinha Abreu Gontijo  

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-graduação  

 


