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A Coordenadora do Mestrado Associado UFMG/Unimontes em Sociedade, 
Ambiente e Território  retifiica o Edital de seleção nos seguintes termos:  
 
i) onde se lê:  A Coordenadora do Mestrado Associado UFMG/Unimontes em 
Sociedade, Ambiente e Território faz saber que, de 03 de maio a 04 de 
junho de 2018 estarão abertas as inscrições para a seleção de candidatos 
ao curso de Mestrado em Sociedade, Ambiente e Território",  
leia-se: A Coordenadora do Mestrado Associado UFMG/Unimontes em 
Sociedade, Ambiente e Território faz saber que, de 03 de maio a 11 de 
junho de 2018 estarão abertas as inscrições para a seleção de candidatos 
ao curso de Mestrado em Sociedade, Ambiente e Território;  
 
ii) no item 3.4. onde se lê: a "A homologação do pedido de inscrição será 
divulgada na Secretaria do Mestrado em Sociedade, Ambiente e Território,  
sala 12 no prédio anexo ao CAAD, e na página web do ICA/UFMG e da 
Unimontes (www.unimontes.br), no dia 06 de junho de 2018, a partir das 18 
horas",  
leia-se: A homologação do pedido de inscrição será divulgada na Secretaria 
do Mestrado em Sociedade, Ambiente e Território,  sala 12 no prédio anexo 
ao CAAD, e na página web do ICA/UFMG e da Unimontes 
(www.unimontes.br), no dia 13 de junho de 2018, a partir das 18 horas;  
 
iii) no item 5.4. [Avaliação do Currículo Lattes] onde se lê: "A relação dos 
aprovados nesta etapa  e suas respectivas pontuações estarão disponíveis 
na Secretaria do Mestrado em Sociedade, Ambiente e Território (sala 12 do 
prédio anexo ao CAAD no ICA/UFMG), e na página web do ICA/UFMG e da 
Unimontes, a partir das 18 horas do dia 11 de junho de 2018 (horário de 
Brasília/DF)",  
leia-se: A relação dos aprovados nesta etapa e suas respectivas pontuações 
estarão disponíveis na Secretaria do Mestrado em Sociedade, Ambiente e 
Território (sala 12 do prédio anexo ao CAAD no ICA/UFMG), e na página web 
do ICA/UFMG e da Unimontes, a partir das 18 horas do dia 19 de junho de 
2018 (horário de Brasília/DF);  
 
iv) no item 5.5 [prova escrita na área do Mestrado em Sociedade, 
Ambiente e Território] onde se lê: "Essa avaliação será aplicada no dia 18 
de junho de 2018, das 8 horas às 12 horas (horário de Brasília/DF)",  
leia-se: Essa avaliação será aplicada no dia 25 de junho de 2018, das 8 
horas às 12 horas (horário de Brasília/DF); 
 
v) no item 5.6 [avaliação escrita de conhecimento de inglês instrumental] 



onde se lê: "ocorrerá no dia 18 de junho de 2018, das 14:30 horas às 16:30 
horas (horário de Brasília/DF)",  
leia-se: ocorrerá no dia 25 de junho de 2018, das 14:30 horas às 16:30 
horas (horário de Brasília/DF). 
 
vi) no item 5.8 onde se lê: "Os resultados da segunda e da terceira etapas 
serão divulgados no dia 19 de junho de 2018 a partir das 18 horas nas 
páginas web do ICA/UFMG e da Unimontes, e na Secretaria do Mestrado em 
Sociedade, Ambiente e Território (sala 12 do prédio anexo ao CAAD no 
ICA/UFMG)",  
leia-se: Os resultados da segunda e da terceira etapas serão divulgados no 
dia 26 de junho de 2018 a partir das 18 horas nas páginas web do 
ICA/UFMG e da Unimontes, e na Secretaria do Mestrado em Sociedade, 
Ambiente e Território (sala 12 do prédio anexo ao CAAD no ICA/UFMG); 
 
vii) no item 5.9 onde se lê: "Os horários da arguição serão divulgados no dia 
19 de junho de 2018 a partir das 18 horas nos sites do ICA/UFMG e da 
Unimontes e na Secretaria do Mestrado em Sociedade, Ambiente e Território 
(sala 12 do prédio anexo ao CAAD no ICA/UFMG), conforme sintetizado no 
Anexo 2 - ITEM 4. As arguições ocorrerão nos dias 20 a 22 junho de 2018";  
leia-se: Os horários da arguição serão divulgados no dia 26 de junho de 
2018 a partir das 18 horas nos sites do ICA/UFMG e da Unimontes e na 
Secretaria do Mestrado em Sociedade, Ambiente e Território (sala 12 do 
prédio anexo ao CAAD no ICA/UFMG), conforme sintetizado no Anexo 2 - 
ITEM 4. As arguições ocorrerão nos dias 27 a 29 junho de 2018. 
 
viii) no item 5.10, onde se lê: "Os horários de entrevista serão divulgados no 
dia 19 de junho de 2018 a partir das 18 horas nos sites do ICA/UFMG e da 
Unimontes e na Secretaria do Mestrado em Sociedade, Ambiente e Território 
(sala 12 do prédio anexo ao CAAD no ICA/UFMG)",  
leia-se: Os horários de entrevista serão divulgados no dia 26 de junho de 
2018 a partir das 18 horas nos sites do ICA/UFMG e da Unimontes e na 
Secretaria do Mestrado em Sociedade, Ambiente e Território (sala 12 do 
prédio anexo ao CAAD no ICA/UFMG). 
 
xix) no item 6.6. onde se lê: "O resultado final, com as respectivas notas 
atribuídas em cada uma das etapas, será divulgado no dia 25 de junho de 
2018, a partir das 18 horas nas páginas web do ICA/UFMG e da Unimontes, 
e na Secretaria do Mestrado em Sociedade, Ambiente e Território (sala 12 do 
prédio anexo ao CAAD no ICA/UFMG)",  
leia-se: O resultado final, com as respectivas notas atribuídas em cada uma 
das etapas, será divulgado no dia 5 de julho de 2018, a partir das 18 horas 
nas páginas web do ICA/UFMG e da Unimontes, e na Secretaria do Mestrado 
em Sociedade, Ambiente e Território (sala 12 do prédio anexo ao CAAD no 
ICA/UFMG). 
 
Montes Claros, 04 de junho de 2018. Professora Flávia Maria Galizoni - 
Coordenadora do Curso de Mestrado Sociedade, Ambiente e Território, da 
UFMG. 
 



 
Síntese do Calendário de Seleção 2018 

 
Taxa de Inscrição: R$143,49  

 
Período de Inscrição: de  03 de maio a 11 de junho de 2018. 

Data máxima de postagem da inscrição por SEDEX:  25 de maio de 2018. 
 
Divulgação das inscrições homologadas: 13 de junho de 2018, a partir das 
18:00  horas. 

1ª etapa – Avaliação do Currículo Lattes: não presencial - Resultado dia: 19 
de junho de 2018, a partir das 18:00  horas. 

2ª etapa – Avaliação escrita de conhecimentos específicos na área do 
Mestrado em Sociedade, Ambiente e Território, dia 25 de junho de 2018, 
de 8:00 às  12:00 horas. 
Divulgação do resultado: dia 26 de junho de 2018 a partir das 18:00 horas. 
 
3ª etapa - Avaliação escrita de inglês instrumental: 25 de junho de 2018, de 
14:30 às16:30 horas. 
Divulgação do resultado: dia 26 de junho de 2018 a partir das 18:00 horas. 
4ª etapa - Arguição e entrevistas com os candidatos aprovados nas etapas 
anteriores dias: 27 a 28 de junho de 2018 

 
Resultado Final: 5 de julho de 2018, a partir das 18 horas. 

 
 

 
  
 


