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Programa de Pós-Graduação em Física 
 

RETIFICAÇÃO  
 

Editais Regular e Suplementar de Seleção 2020 - Mestrado e Doutorado 
 
A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Física do Instituto de Ciências 
Exatas da Universidade Federal de Minas Gerais no uso de suas atribuições resolve 
retificar, em parte, os Editais Regular e Suplementar de Seleção 2020, publicados no 
dia 23 de outubro de 2019, que se dá da seguinte forma: 
 
Retificar o item 7.1 (Edital Regular) e item 7.10 (Edital Suplementar)  
 
Onde se lê: 
 
7.1 (Edital Regular) e 7.10 (Edital Suplementar) - O prazo de recurso contra o 
resultado final é de 10 (dez) dias corridos, nos termos do Regimento Geral da 
Universidade e da Resolução nº 13/2010, de 11 de novembro de 2010, do Conselho 
Universitário da UFMG e deverá ser feito na secretaria do programa pessoalmente 
ou por procurador, munido por procuração simples, contados a partir da data da 
divulgação do teor da decisão, pela sua afixação em local público e visível. Os 
candidatos terão acesso às suas avaliações após a divulgação dos resultados 
dentro do prazo de recurso.  
 
Leia-se: 
 
7.1 (Edital Regular) e 7.10 (Edital Suplementar) - O prazo de recurso contra o 
resultado final é de 10 (dez) dias corridos, nos termos do Regimento Geral da 
Universidade e da Resolução nº 13/2010, de 11 de novembro de 2010, do Conselho 
Universitário da UFMG e deverá ser enviado pelo email da Secretaria do 
Programa (pgfisica@fisica.ufmg.br), contados a partir da data da divulgação do 
teor da decisão, pela sua afixação em local público e visível. Os candidatos terão 
acesso às suas avaliações após a divulgação dos resultados dentro do prazo de 
recurso.  
 
 
 
Belo Horizonte, 05 de dezembro de 2019. 
 
Profa. Simone Silva Alexandre- Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 
Física. 


