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EDITAL Nº 001/NEAD/UFSJ, DE 15 DE JUNHO DE 2022 
 

TERCEIRA  RETIFICAÇÃO  

A Coordenadora Geral do Núcleo de Educação a Distância da Universidade Federal 
de São João del-Rei, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, em parceria com 
os municípios participantes do Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB/CAPES, 
Edital 09, de 07 de fevereiro de 2022, torna pública, pelo presente Edital, as normas do 
processo seletivo  discentes para ingresso no 2º semestre de 2022, nos cursos de 
Especialização em MÍDIAS  NA EDUCAÇÃO e PRÁTICAS DE LETRAMENTO E 
ALFABETIZAÇÃO, na modalidade educação a distância. Processo administrativo  nº 
23122.018125/2022-29. 

 
 
5. DA SELEÇÃO  
 
Onde se lê  

5.1 O processo seletivo ocorrerá no período de 18 a 22 de julho de 
2022  e constará da análise dos dados informados pelo candidato, no 
Formulário de Inscrição Eletrônico e da documentação comprobatória 
digitalizada. 

Leia se: 
5.1 O processo seletivo ocorrerá no período de 18 a 26 de julho de 
2022  e constará da análise dos dados informados pelo candidato, no 
Formulário de Inscrição Eletrônico e da documentação comprobatória 
digitalizada. 
 

Onde se lê  na segunda retificação: 
5.5 A apresentação do documento comprobatório referente à Formação 
Acadêmica, do grupo I do Quadro II, é obrigatória e a não anexação deste no 
ato da inscrição acarretará na desclassificação do candidato; 

Leia se:  
5.5 A apresentação do documento comprobatório referente à Formação 
Acadêmica, do grupo I do Quadro II, é obrigatória e a não anexação ou 
anexação parcial deste no ato da inscrição acarretará na reclassificação do 
candidato; 

 

Onde se lê:  
Quadro II – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
Grupo I - A Atuação Profissional (no máximo 40 pontos)  e Formação 

Acadêmica (no máximo 30 pontos); 
Leia se: 

Quadro II – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
Grupo I - A Atuação Profissional (no máximo 50 pontos)  e Formação 

Acadêmica (no máximo 40 pontos). 
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6. DO RESULTADO PRELIMINAR E ORIENTAÇÕES PARA 
RECURSO  

 
 

Onde se lê: 
6.1O resultado preliminar do processo seletivo será divulgado, em 
ordem de pontuação, por Polo, no dia 22 de julho de 2022, no 
site do NEAD/UFSJ: http://www.nead.ufsj.edu.br 

 
Leia-se: 

6.1O resultado preliminar do processo seletivo será divulgado, em 
ordem de pontuação, por Polo, no dia 26 de julho de 2022, no 
site do NEAD/UFSJ: http://www.nead.ufsj.edu.br 

 
 
Onde se lê: 

6.2 O candidato terá o prazo de 25 a 28 de julho de 2022 para 
interpor recurso contra o resultado da sua pontuação, mediante o 
preenchimento de formulário próprio (Anexo V) e 
encaminhamento do mesmo única e exclusivamente para o  
e-mail: recurso.aluno@nead.ufsj.edu.br. 

Leia-se: 
6.2 O candidato terá o prazo de 27 a 31 de julho de 2022 para 
interpor recurso contra o resultado da sua pontuação, mediante o 
preenchimento de formulário próprio (Anexo V) e 
encaminhamento do mesmo única e exclusivamente para o  
e-mail: recurso.aluno@nead.ufsj.edu.br. 

 

Onde se lê:. 
6.6  O resultado dos recursos será divulgado no dia 29 de julho 
de 2022. 

Leia-se: 
6.6 O resultado dos recursos será divulgado no dia 04 de agosto 
de 2022 
 

 
Onde se lê:. 

6.7 O resultado final será publicado no dia 01 de agosto de 2022 
no link http://www.nead.ufsj.edu.br 
 

Leia-se: 
6.7 O resultado final será publicado no dia 05 de agosto de 2022 
no link http://www.nead.ufsj.edu.br 

 
 

 
 
 

http://www.nead.ufsj.edu.br/
http://www.nead.ufsj.edu.br/
mailto:recurso.aluno@nead.ufsj.edu.br
mailto:recurso.aluno@nead.ufsj.edu.br
http://www.nead.ufsj.edu.br/
http://www.nead.ufsj.edu.br/
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7. DA MATRÍCULA 
 

Onde se lê: 
7.1 A listagem dos candidatos aprovados em primeira chamada será 
disponibilizada no dia 01 de agosto de 2022. 
 
Leia-se: 
7.1 A listagem dos candidatos aprovados em primeira chamada será 
disponibilizada no dia 05 de agosto de 2022. 
 
 
Onde se lê: 

7.2 As matrículas dos candidatos classificados em primeira 
chamada serão realizadas nos dias 04 e 05 de agosto de 2022 
via sistema SIPAC - Módulo  Sistema Acadêmico  - SigAA, 
disponível em https://sipac.ufsj.edu.br/sipac/?modo=classico 

 

Leia-se: 
7.2 As matrículas dos candidatos classificados em primeira 
chamada serão realizadas nos dias 11 e 12 de agosto de 2022 
via sistema SIPAC - Módulo  Sistema Acadêmico  - SigAA, 
disponível em https://sipac.ufsj.edu.br/sipac/?modo=classico 

 
Onde se lê: 

7.6 A matrícula dos candidatos convocados em chamadas 
subsequentes far-se-á de acordo com o item 7.3. deste Edital, 
conforme datas indicadas no quadro abaixo: 

 
Quadro III – Chamadas para convocação de candidatos 

 

Chamadas Data  Data da matrícula 

Segunda 08/08/2022 11 e 12/08/2022 

Terceira 16/08/2022 18 e 19/08/2022 

 
 

Onde se lê: 
7.6 A matrícula dos candidatos convocados em chamadas 
subsequentes far-se-á de acordo com o item 7.3. deste Edital, 
conforme datas indicadas no quadro abaixo: 

 
Quadro III – Chamadas para convocação de candidatos 

 

Chamadas Data  Data da matrícula 

Segunda 16/08/2022 18 e 19/08/2022 

Terceira 23/08/2022 25 e 26/08/2022 

 
 
 

https://sipac.ufsj.edu.br/sipac/?modo=classico
https://sipac.ufsj.edu.br/sipac/?modo=classico


                                                       
  

 4 

 
As datas do ANEXO I ficam alteradas conforme retificações acimas 

 

ANEXO I 

CRONOGRAMA 
 
 

ETAPAS DATAS/PERÍODOS 

Data da publicação do edital 15 de junho de 2022 

Prazo de inscrição 01 a  15 de julho de 2022 

Seleção 18 a  26 de julho de 2022 

Divulgação do resultado preliminar 26 de julho de 2022 

Prazo de recurso do resultado preliminar 27 a 31 de julho de 2022 

Divulgação do resultado dos recursos 04 de agosto de 2022 

Divulgação do resultado final, com listagem 
dos aprovados 

05 de agosto de 2022 

Homologação dos candidatos classificados 05 de agosto de 2022 

Data dcea Primeira Chamada 06 de agosto de 2022 

Matrícula da Primeira Chamada 11 e 12 de agosto de 2022 

Data da Segunda Chamada 16 de agosto de 2022 

Matrícula da Segunda Chamada 18 e 19 de agosto de 2022 

Data da Terceira Chamada 23 de agosto de 2022 

Matrícula Terceira Chamada 25 e 26 de agosto de 2022 

Previsão de início das aulas a divulgar* 

*data provável 24/09/22, dependendo da liberação de seleção de tutor 

 
 

São João del-Rei, 22 de julho de 2022. 

 
 
 
 
 

Rejane Corrêa da Rocha 
Coordenadora Geral do Núcleo de Educação a Distância- UFSJ  

Siape: 3367424, Portaria  231 de 03/06/2020 
 
 

 


		2022-07-22T14:40:08-0300




