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A Coordenadora do Mestrado em Sociedade, Ambiente e Território da 
Universidade Federal de Minas Gerais em associação com a Universidade 
Estadual de Montes Claros (Mestrado SAT) torna pública a seguinte retificação 
do Edital Suplementar de Seleção 2023, o qual foi publicado no site dos 
Classificados do Estado de Minas online, em 23 de novembro de 2022, ficando 
estes redigidos da seguinte forma: 

 
 Cabeçalho: onde se lê: O Coordenador do Mestrado em Sociedade, 

Ambiente e Território da Universidade Federal de Minas Gerais em 
associação com a Universidade Estadual de Montes Claros (Mestrado 
SAT) faz saber que, de 23 de novembro de 2022 a 13 de janeiro de 
2023, estarão abertas as inscrições para a seleção de candidatos 
indígenas e com deficiência ao Mestrado SAT, em cumprimento à 
Resolução no 02/2017, de 04 de abril de 2017, do Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão da UFMG, que dispõe sobre a Política de Ações 
Afirmativas da UFMG.,  

 leia-se: A Coordenadora do Mestrado em Sociedade, Ambiente e Território 
da Universidade Federal de Minas Gerais em associação com a 
Universidade Estadual de Montes Claros (Mestrado SAT) faz saber que, 
de 23 de novembro de 2022 a 25 de janeiro de 2023, estarão abertas 
as inscrições para a seleção de candidatos indígenas e com deficiência 
ao Mestrado SAT, em cumprimento à Resolução no 02/2017, de 04 de 
abril de 2017, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMG, 
que dispõe sobre a Política de Ações Afirmativas da UFMG. 
 

 Subitem 3.5: onde se lê: A homologação do pedido de inscrição será 
divulgada na página do Mestrado SAT 
(http://www.ica.ufmg.br/mestradosat), no dia 16 de janeiro de 2023, a 
partir das 18:00 horas, leia-se: A homologação do pedido de inscrição 
será divulgada na página do Mestrado SAT 
(http://www.ica.ufmg.br/mestradosat), no dia 27 de janeiro de 2023, a 
partir das 18:00 horas 
 

 Subitem 5.2: onde se lê: A relação dos aprovados nesta etapa e suas 
respectivas pontuações estarão disponíveis na página web do Mestrado 
SAT, a partir das 18 horas do dia 20 de janeiro de 2023 (horário de 
Brasília/DF)., leia-se: A relação dos aprovados nesta etapa e suas 
respectivas pontuações estarão disponíveis na página web do Mestrado 
SAT, a partir das 18 horas do dia 01 de fevereiro de 2023 (horário de 
Brasília/DF). 
 

 Subitem 5.3: onde se lê: O link de acesso à prova e ao formulário de 
respostas será encaminhado por e-mail para cada candidato(a) às 08 
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horas (horário de Brasília) do dia 23 de janeiro de 2023., leia-se: O link 
de acesso à prova e ao formulário de respostas será encaminhado por e-
mail para cada candidato(a) às 08 horas (horário de Brasília) do dia 03 
de fevereiro de 2023. 
 

 Subitem 5.5: onde se lê: O resultado da segunda etapa será divulgado no 
dia 27 de janeiro de 2023 a partir das 18:00 horas na página web do 
Mestrado SAT., leia-se: O resultado da segunda etapa será divulgado no 
dia 08 de fevereiro de 2023 horas na página web do Mestrado SAT. 
 

  Subitem 5.8: onde se lê: As arguições ocorrerão no período de 01 a 03 de 
fevereiro de 2023., leia-se: As arguições ocorrerão no período de 09 a 10 
de fevereiro de 2023. 

 

 Subitem 8.9: onde se lê: O resultado final, com as respectivas notas 
atribuídas em cada uma das etapas, será divulgado no dia 06 de fevereiro 
de 2023, a partir das 18 horas na página web do Mestrado SAT., leia-se: 
O resultado final, com as respectivas notas atribuídas em cada uma das 
etapas, será divulgado no dia 13 de fevereiro de 2023, a partir das 18 
horas na página web do Mestrado SAT. 
 
Quadro página 09: onde se lê: Síntese das informações e Calendário 
de Seleção 2023/1° 

 
 
Taxa de Inscrição: R$ 188,94. Período de Inscrição: de 21 de novembro de 2022 
a 13 de janeiro de 2023. Divulgação das inscrições homologadas: 16 de janeiro 
de 2023, a partir das 18:00 horas. 1ª etapa – Avaliação do Currículo Lattes - sem 
a participação do candidato - Resultado: 20 de janeiro de 2023, a partir das 18:00 
horas. 2ª etapa - Avaliação escrita de conhecimentos específicos na área do 
Mestrado em Sociedade, Ambiente e Território, dia 23 de janeiro de 2023, das 
08:00 às 12:00 horas. Divulgação do resultado: 27 de janeiro de 2023, a partir 
das 18:00. 3ª etapa e 4ª etapa–Prova oral e entrevistas com os candidatos 
aprovados nas etapas anteriores dias: 01 a 03 de fevereiro de 2023. Resultado 
final: 06 de fevereiro de 2023, a partir das 18 horas. 
 
 
 
 
Leia-se: 
Síntese das informações e Calendário de Seleção 2023/1 

Taxa de Inscrição: R$ 188,94. Período de Inscrição: de 21 de novembro de 
2022 a 25 de janeiro de 2023. Divulgação das inscrições homologadas: 27 
de janeiro de 2023, a partir das 18:00 horas. 1ª etapa – Avaliação do 
Currículo Lattes - sem a participação do candidato - Resultado: a partir das 
18 horas do dia 01 de fevereiro de 2023. 2ª etapa - Avaliação escrita de 
conhecimentos específicos na área do Mestrado em Sociedade, Ambiente e 
Território, 03 de fevereiro de 2023, 08 horas. Divulgação do resultado: 08 
de fevereiro de 2023. 3ª etapa e 4ª etapa–Prova oral e entrevistas com os 



candidatos aprovados nas etapas anteriores dias: ocorrerão no período de 09 
a 10 de fevereiro de 2023. Resultado final: 13 de fevereiro. 

 
 

Montes Claros, 19 de dezembro de 2022 
Flávia Maria Galizoni Coordenadora do Curso de Mestrado Associado UFMG/ 

Unimontes em Sociedade, Ambiente e Território 
 

Publicação nos Classificados Estados de Minas: 
Parte I: https://www.classificados.em.com.br/anuncio/353314645 
Parte II: https://www.classificados.em.com.br/anuncio/353314647 
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