Universidade Federal de Minas Gerais
Pós-Graduação de Análise e Modelagem de Sistemas Ambientais
Edital Suplementar do Processo Seletivo 2021 – Mestrado e Doutorado
2022
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Análise e Modelagem de
Sistemas Ambientais da Universidade Federal de Minas Gerais comunica a
RETIFICAÇÃO do edital suplementar Nº 02 de 2021, onde se adiciona a
seguinte informação:
Onde se lê, no preâmbulo: A Coordenadora do Colegiado do Programa de Pósgraduação em Análise e Modelagem de Sistemas Ambientais (AMSA) do
Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais FAZ SABER
que, no período de 18 de outubro de 2021 a 18 de novembro de 2021, estarão
abertas as inscrições para a seleção de candidatos indígenas e com deficiência
ao curso de MESTRADO e DOUTORADO, 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 Colegiado do Programa de Pós-graduação em
Análise e Modelagem de Sistemas Ambientais (AMSA) do Instituto de
Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais FAZ SABER que, no
período de 18 de outubro de 2021 a 28 de novembro de 2021, estarão abertas
as inscrições para a seleção de candidatos indígenas e com deficiência ao
curso de MESTRADO e DOUTORADO, 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.
Onde se lê: 3.2. As inscrições serão feitas exclusivamente pela Internet,
acessando a página web https://form.jotform.com/203377213523651 e
submeter os documentos solicitados no item 3.6 deste Edital, digitalizados. O
candidato deve preencher o formulário de inscrição durante o período de
vigência das inscrições. A transmissão do formulário devidamente preenchido e
dos documentos solicitados neste Edital deverá ser finalizada,
impreterivelmente, até as 23h59 do dia 18 de novembro de 2021 (horário de
Brasília). No ato da inscrição, o candidato do Mestrado e do Doutorado deverá
apontar apenas uma das três linhas de pesquisa do Programa (a relação das
linhas de pesquisa do Programa está disponível na página web).
Leia-se: As inscrições serão feitas exclusivamente pela Internet, acessando a
página web https://form.jotform.com/203377213523651 e submeter os
documentos solicitados no item 3.6 deste Edital, digitalizados. O candidato
deve preencher o formulário de inscrição durante o período de vigência das
inscrições. A transmissão do formulário devidamente preenchido e dos
documentos solicitados neste Edital deverá ser finalizada, impreterivelmente,
até as 23h59 do dia 28 de novembro de 2021 (horário de Brasília). No ato da

inscrição, o candidato do Mestrado e do Doutorado deverá apontar apenas
uma das três linhas de pesquisa do Programa (a relação das linhas de
pesquisa do Programa está disponível na página web).

