MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS IFNMG

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 157/2018 – PROPPI/REITORIA/IFNMG – PROCESSO
SELETIVO 2018
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA – REPRODUÇÃO E
NUTRIÇÃO ANIMAL – IFNMG
O Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG), devido à greve dos caminhoneiros, resolve:
Revogar os itens:
3.2. Cópia autenticada do diploma ou declaração de conclusão de curso de graduação;
3.2.1. No caso dos alunos que ainda não concluíram a graduação, apresentar documento que comprove estar
apto a colar grau até a data da matrícula;
3.3. Cópia autenticada do histórico escolar do curso de graduação, explicitando o sistema de avaliação.
Onde se lê:
3.8. Três cartas de recomendação, em envelopes individuais devidamente lacrados e rubricados (modelo
disponível no site http://www.ifnmg.edu.br/processo-de-selecao);
Leia-se:
3.8. Três cartas de recomendação, em envelopes individuais devidamente lacrados e rubricados (modelo
disponível no site http://www.ifnmg.edu.br/processo-de-selecao) que, alternativamente, poderão ser entregues no
dia da apresentação do plano de trabalho.
Onde se lê:
6.4.3. No momento designado para sua apresentação, o candidato deverá entregar o plano de trabalho em 5
(cinco) vias impressas à banca examinadora, em forma de resumo, contendo até 30 (trinta) linhas, em parágrafo
único, contendo introdução, objetivo (s) e resultados esperados. As cópias do plano de trabalho do candidato
devem ser apresentadas em papel de impressão sulfite alcalino de boa qualidade (gramatura 75 g/m2 ou
superior), de cor branca, e tamanho A4 (21,00 X 29,7 cm), sendo impressos em apenas uma face do papel,
somente na cor preta. As margens terão as seguintes dimensões: superior (2,5 cm); inferior (2,5 cm); esquerda
(3,5 cm); e direita (2,5 cm). Para o texto deve ser empregada fonte modelo Arial, tamanho 12, admitindo-se o
“itálico” para substituir o grifo em nomes científicos. Para notas de rodapé ou sub e sobrescrito admite-se letras
menores. Deve ser utilizado espaçamento 1,5 entre linhas.
Leia-se:
6.4.3. No momento designado para sua apresentação, os candidatos que não entregaram as 3 (três) cartas de
recomendação no ato da inscrição deverão apresentá-las neste momento em envelopes individuais devidamente
lacrados e rubricados, o candidato deverá entregar o plano de trabalho em 5 (cinco) vias impressas à banca
examinadora, em forma de resumo, contendo até 30 (trinta) linhas, em parágrafo único, contendo introdução,
objetivo (s) e resultados esperados. As cópias do plano de trabalho do candidato devem ser apresentadas em
papel de impressão sulfite alcalino de boa qualidade (gramatura 75 g/m2 ou superior), de cor branca, e tamanho
A4 (21,00 X 29,7 cm), sendo impressos em apenas uma face do papel, somente na cor preta. As margens terão as
seguintes dimensões: superior (2,5 cm); inferior (2,5 cm); esquerda (3,5 cm); e direita (2,5 cm). Para o texto deve
ser empregada fonte modelo Arial, tamanho 12, admitindo-se o “itálico” para substituir o grifo em nomes científicos.
Para notas de rodapé ou sub e sobrescrito admite-se letras menores. Deve ser utilizado espaçamento 1,5 entre
linhas.
_____________
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Onde se lê:

ANEXO II
Calendário das Etapas do Processo Seletivo
Etapas
Publicação do edital
Período de inscrições
Divulgação preliminar de inscrições
Recurso contra o indeferimento de inscrições
Homologação das inscrições

Data
10 de maio de 2018
11 a 28 de maio de 2018
04 de junho de 2018
05 e 06 de junho de 2018
07 de junho de 2018

Prova Escrita

10 de junho de 2018

Divulgação do resultado preliminar da Prova Escrita

18 de junho de 2018

Recurso contra o resultado da Prova Escrita

19 e 20 de junho de 2018

Homologação do resultado da Prova Escrita e convocação dos
candidatos para apresentação do pré-projeto
Apresentação de plano de trabalho com arguição
Divulgação do resultado final preliminar
Recurso contra o resultado final preliminar
Homologação do resultado final
Matrícula

21 de junho de 2018
29 de junho de 2018
02 de julho de 2018
03 e 04 de julho de 2018
05 de julho de 2018
09 a 13 de julho de 2018

Leia-se:

ANEXO II
Calendário das Etapas do Processo Seletivo
Etapas
Publicação do edital
Período de inscrições
Divulgação preliminar de inscrições
Recurso contra o indeferimento de inscrições
Homologação das inscrições

Data
10 de maio de 2018
11 de maio a 12 de junho de 2018
18 de junho de 2018
19 e 20 de junho de 2018
21 de junho de 2018

Prova Escrita

24 de junho de 2018

Divulgação do resultado preliminar da Prova Escrita

03 de julho de 2018

Recurso contra o resultado da Prova Escrita
Homologação do resultado da Prova Escrita e convocação
dos candidatos para apresentação do pré-projeto
_____________

04 e 05 de julho de 2018
06 de julho de 2018
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Apresentação de plano de trabalho com arguição
Divulgação do resultado final preliminar
Recurso contra o resultado final preliminar
Homologação do resultado final
Matrícula

11 de julho de 2018
01 de agosto de 2018
02 e 03 de agosto de 2018
06 de agosto de 2018
09 a 15 de agosto de 2018

Montes Claros, 28 de maio de 2018.

Prof. Rogério Mendes Murta
Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

_____________

