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O Coordenador do Programa de Pós-graduação em História COMUNICA 

a retificação do Edital Suplementar de Seleção – Mestrado e Doutorado, 

publicado nos Classificados Estados de Minas em 02 de março de 2021, 

ficando este redigido da seguinte forma: 

 

Onde se lê: 10.1 (...) A documentação completa dos selecionados será enviada ao DRCA 

pela Secretaria do Programa em 30 de agosto de 2021. 

Leia-se: 10.1 (...) A documentação completa dos selecionados será enviada ao DRCA pela 

Secretaria do Curso em 30 de agosto de 2021, exceto pelo documento que comprove 

a conclusão do curso de graduação em que conste a data de colação de grau, que 

poderá ser enviado para o DRCA até 30 de setembro de 2021. 

Onde se lê: 10.3   –   O   candidato   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 

eletronicamente para a Secretaria do Programa no endereço de e-mail 

ppghis@fafich.ufmg.br, até dia 29 de agosto de 2021,  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: 10.3   –   O   candidato   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 

eletronicamente para a Secretaria do Programa no endereço de e-mail 

ppghis@fafich.ufmg.br, até dia 30 de setembro de 2021,  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. 

Belo Horizonte, 09 de abril de 2021 
Rafael Scopacasa 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em História, UFMG 
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