
 

 

 

 

RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA A 

SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO 

SENSU EM GESTÃO AMBIENTAL 

 

ONDE SE LÊ: 

 

1.1 ..... no período de 09 de Janeiro até 24 de fevereiro de 2017 

 

     LEIA-SE 

 

        1.1...... no período de 09 de Janeiro até 24 de março de 2017 

 

ONDE SE LÊ: 

 

 O Curso funcionará quinzenalmente às sextas-feiras das 18:30h às 22:30h e 

aos sábados das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h no período de 

março de 2017 a maio de 2018. 

 

     LEIA-SE 

 

        O Curso funcionará quinzenalmente às sextas-feiras das 18:30h às 22:30h e 

aos sábados das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h no período de maio 

de 2017 a julho de 2018. 

 

ONDE SE LÊ: 

 

O início do Curso está previsto para 24 de março de 2017, podendo ocorrer 

mudanças por razões de ajuste no calendário. 

 

     LEIA-SE 



 

O início do Curso está previsto para 05 de maio de 2017, podendo ocorrer 

mudanças por razões de ajuste no calendário. 

 

ONDE SE LÊ: 

                     Data e local de divulgação do Resultado: o resultado com a classificação dos 

candidatos será publicado no dia 03 de março de 2017 na página 

http://www.uemg.br 

 

LEIA-SE 

 

                  Data e local de divulgação do Resultado: o resultado com a classificação dos 

candidatos será publicado no dia 06 de abril  de 2017 na página http://www.uemg.br 

 

ONDE SE LÊ: 

 

As matrículas dos (as) candidatos (as) aprovados (as) e classificados (as) deverão 

ser realizadas até 17 de março 2017 na UEMG – Unidade Passos: Av. 

Expedicionários, 333 Passos- MG.  

 

LEIA-SE 

As matrículas dos (as) candidatos (as) aprovados (as) e classificados (as) deverão 

ser realizadas até 18 de abril 2017 na UEMG – Unidade Passos: Av. 

Expedicionários, 333 Passos- MG.  

 

ONDE SE LÊ: 

 

A previsão de inicio do curso será 24  março de 2017 nas dependências do setor de 

pós-graduação da Unidade Acadêmica de Passos que se localiza na Av. 

Expedicionários, 333, Passos, Telefone: (35)3521.4364 

 

LEIA-SE 

 

http://www.uemg.br/
http://www.uemg.br/


 

A previsão de inicio do curso será 05 de maio de 2017 nas dependências do setor 

de pós-graduação da Unidade Acadêmica de Passos que se localiza na Av. 

Expedicionários, 333, Passos, Telefone: (35)3521.4364. 

 

 

Passos, 23 de fevereiro de 2017 

 

 


