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Universidade Federal de Minas Gerais 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Política 

 

Retificação do Edital Regular de Seleção 2021 – Mestrado e Doutorado 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas 

Gerais FAZ SABER que o Edital Regular de Seleção 2021 – Mestrado e 

Doutorado, publicado no site dos Classificados dos Estados de Minas Online, em 

26 de agosto de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

Onde se lê: 5.1.8.2 O(A) candidato(a) deverá anexar o resultado da aprovação na prova 

de língua estrangeira através do e-mail selecaoppgcp@fafich.ufmg.br, em arquivo 

anexado, no formato *pdf (assunto “Exame de proficiência – Nome do(a) Candidato(a)”), 

até o dia 28 de fevereiro, sob pena de eliminação do certame. 

Leia-se: 5.1.8.2 O(A) candidato(a) deverá anexar o resultado da aprovação na prova de 

língua estrangeira através do e-mail selecaoppgcp@fafich.ufmg.br, em arquivo 

anexado, no formato *pdf (assunto “Exame de proficiência – Nome do(a) Candidato(a)”), 

até o dia 10 de março de 2021, sob pena de eliminação do certame. 

Onde se lê: 5.1.8.6 O resultado desta etapa será divulgado até o dia 3 de março de 

2021 junto com o resultado final. 

Leia-se: 5.1.8.6 O resultado desta etapa será divulgado no dia 11 de março de 2021 

junto com o resultado final. 

Onde se lê: 5.2.6.2 O(A) candidato(a) que não o tenha feito por ocasião da inscrição, 

deverá anexar os resultados da aprovação em provas de língua estrangeira através do 

e-mail selecaoppgcp@fafich.ufmg.br, em arquivo anexado, no formato *pdf (assunto 

“Exame de proficiência – Nome do/a Candidato/a”), até o dia 28 de fevereiro de 2021, 

sob pena de eliminação do certame.  

Leia-se: 5.2.6.2 O(A) candidato(a) que não o tenha feito por ocasião da inscrição, 

deverá anexar os resultados da aprovação em provas de língua estrangeira através do 

e-mail selecaoppgcp@fafich.ufmg.br, em arquivo anexado, no formato *pdf (assunto 

“Exame de proficiência – Nome do/a Candidato/a”), até o dia 10 de março de 2021, 

sob pena de eliminação do certame. 

Onde se lê: 5.2.6.6 O resultado desta etapa será divulgado junto com o resultado final 

até o dia 3 de março de 2021. 

Leia-se: 5.2.6.6 O resultado desta etapa será divulgado junto com o resultado final no 

dia 11 de março de 2021. 
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Onde se lê: 6.6 ... O resultado final será divulgado até o dia 3 de março de 2021 no 

site do PPGCP-UFMG (http://www.ppgcp.fafich.ufmg.br). 

Leia-se: 6.6 .... O resultado final será divulgado no dia 11 de março de 2021 no site 

do PPGCP-UFMG (http://www.ppgcp.fafich.ufmg.br). 

Onde se lê:7.1 O(a) candidato(a) aprovado(a) e classificado(a) no processo seletivo 

de que trata este edital deverá efetuar, exclusivamente pela internet, no período de 

2 a 9 de março de 2021, o seu cadastro prévio, mediante o preenchimento de 

formulário disponível no site https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio. O DRCA 

tomará as providências para efetuar o Registro Acadêmico após o recebimento da 

documentação completa dos(as) candidato(a)s selecionados(as), na forma exigida 

(cópias legíveis e sem rasuras) e do preenchimento da Ficha de Cadastro Prévio 

pelo(a) candidato(a) classificado(a). A documentação completa dos(as) 

selecionados(as) será enviada ao DRCA pela Secretaria do Programa até o dia 17 

de março de 2021. 

Leia-se: 7.1 O(a) candidato(a) aprovado(a) e classificado(a) no processo seletivo de 

que trata este edital deverá efetuar, exclusivamente pela internet, no período de  22 

a 25 de março de 2021, o seu cadastro prévio, mediante o preenchimento de 

formulário disponível no site https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio. O DRCA 

tomará as providências para efetuar o Registro Acadêmico após o recebimento da 

documentação completa dos(as) candidato(a)s selecionados(as), na forma exigida 

(cópias legíveis e sem rasuras) e do preenchimento da Ficha de Cadastro Prévio 

pelo(a) candidato(a) classificado(a). A documentação completa dos(as) 

selecionados(as) será enviada ao DRCA pela Secretaria do Programa até o dia 26 

de março de 2021. 

Onde-se Lê: 7.2 O(a) candidato(a) que apresentou, no período de inscrição, 

documento comprobatório de estar em condições de concluir o curso de graduação 

antes do período para registro acadêmico no curso de pós-graduação, deverá enviar 

até o dia 15 de março de 2021, exclusivamente por e-mail 

selecaoppgcp@fafich.ufmg.br – em arquivo anexado, no formato *pdf (assunto: 

“comprovante de conclusão de curso de graduação – nome completo”), documento 

que comprove a conclusão do curso de graduação (cópia do diploma de graduação, 

expedido por estabelecimento oficial ou oficialmente reconhecido ou declaração de 

conclusão de curso em que conste a data da colação do grau). Não serão aceitas 

declarações com previsão de conclusão ou de colação. 

Leia-se: 7.2 O(a) candidato(a) que apresentou, no período de inscrição, documento 

comprobatório de estar em condições de concluir o curso de graduação antes do 

período para registro acadêmico no curso de pós-graduação, deverá enviar até o dia 

26 de março de 2021, exclusivamente por e-mail selecaoppgcp@fafich.ufmg.br – em 

arquivo anexado, no formato *pdf (assunto: “comprovante de conclusão de curso de 

graduação – nome completo”), documento que comprove a conc lusão do curso de 

graduação (cópia do diploma de graduação, expedido por estabelecimento oficial ou 

oficialmente reconhecido ou declaração de conclusão de curso em que conste a data 

da colação do grau). Não serão aceitas declarações com previsão de conclusão ou 
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de colação. 

Onde-se Lê  7.4 Candidato(a)s estrangeiro(a)s deverão enviar até 15 de março de 

2021, exclusivamente por e-mail selecaoppgcp@fafich.ufmg.br – em arquivo 

anexado, no formato *pdf (assunto: “documentação candidato(a) estrangeiro(a) – 

nome completo”) o RNE, Registro Nacional Migratório (RNM) ou Certidão de Registro 

emitida pela Polícia Federal e o passaporte com visto válido de entrada no Brasil, ou 

passaporte com Visto Permanente ou Visto Temporário de estudante válido, 

documento que comprove filiação e demais documentos necessários para efetivação 

do registro acadêmico elencados no site www.drca.ufmg.br. 

Leia-se: 7.4 Candidato(a)s estrangeiro(a)s deverão enviar até 26 de março de 2021, 

exclusivamente por e-mail selecaoppgcp@fafich.ufmg.br – em arquivo anexado, no 

formato *pdf (assunto: “documentação candidato(a) estrangeiro(a) – nome 

completo”) o RNE, Registro Nacional Migratório (RNM) ou Certidão de Registro 

emitida pela Polícia Federal e o passaporte com visto válido de entrada no Brasil, ou 

passaporte com Visto Permanente ou Visto Temporário de estudante válido, 

documento que comprove filiação e demais documentos necessários para efetivação 

do registro acadêmico elencados no site www.drca.ufmg.br. 

Os demais itens e disposições permanecem inalterados. 

Informações adicionais poderão ser obtidas pelo endereço eletrônico: 

selecaoppgcp@fafich.ufmg.br. 

 

Belo Horizonte, 06 de janeiro de 2021. 

Profa. Telma Maria Gonçalves Menicucci 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política 

Universidade Federal de Minas Gerais 

 

 

 

 

Publicados em 06/01/2021 em: 

https://www.classificados.em.com.br/anuncio/350905110 

https://www.classificados.em.com.br/anuncio/350905123 

https://www.classificados.em.com.br/anuncio/350905124 
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