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RETIFICAÇÃO dos Editais de Seleção 2017 – Mestrado e Doutorado 

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Técnicas 

Nucleares da Universidade Federal de Minas Gerais RETIFICA O Edital de 

Seleção 2017 nos seguintes termos: 

Onde se lê: 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 
entregar na Secretaria do Programa, até o dia 24 de fevereiro de 2017, 
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). 
Leia-se: 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 
entregar na Secretaria do Programa, até o dia 02 de março de 2017, 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).  

Onde se lê: Candidatos estrangeiros deverão apresentar à Secretaria do 
Programa, até o dia 24 de fevereiro de 2017, o Registro Nacional de 
Estrangeiros - RNE, ou passaporte com Visto Permanente ou Visto Temporário 
de estudante válido, documento que comprove filiação e demais documentos a 
serem informados pela Secretaria do PCTN. Leia-se: Candidatos estrangeiros 
deverão apresentar à Secretaria do Programa, até o dia 02 de março de 2017, 
o Registro Nacional de Estrangeiros - RNE, ou passaporte com Visto 
Permanente ou Visto Temporário de estudante válido, documento que comprove 
filiação e demais documentos a serem informados pela Secretaria do PCTN. 

  
Belo Horizonte, 10 de janeiro de 2017.  

Prof.ª Dr.ª Cláubia Pereira Bezerra Lima- Coordenadora do Programa de Pós-
Graduação em Ciências e Técnicas Nucleares – PCTN. 

 


