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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

REITORIA
DIRETORIA DE RELACOES INTERNACIONAIS

 

RETIFICAÇÃO 01

 
A Diretoria de Relações Internacionais torna pública a re�ficação do Edital 06/2022/NucLi-DRI/UFOP, de
31 de agosto de 2022, nos itens a seguir descritos, mantendo-se inalterados os demais itens do edital.

 

 

1. Onde se lê:

6.1. As inscrições serão recebidas exclusivamente pelo preenchimento do formulário, de 31 de agosto a 13 de
setembro de 2022, por meio do link: <https://forms.gle/vdTLoCuYPFUy1y1C7>.

 

Leia-se:

6.1. As inscrições serão recebidas exclusivamente pelo preenchimento do formulário, de 31 de agosto a 03 de
outubro de 2022, por meio do link: <https://forms.gle/vdTLoCuYPFUy1y1C7>.

 

 

2. Onde se lê:

   7.2.2. O envio do tema será feito no dia 14 de setembro, pela secretaria do NucLi, através do e-
mail institucional informado no ato da inscrição.

            7.2.3. As provas didáticas serão realizadas no dia 15 de setembro, no período da tarde, de forma
presencial, em sala disponível do Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS), conforme informação a ser
repassada em momento oportuno.

 

Leia-se:

   7.2.2. O envio do tema será feito no dia 04 de outubro, pela secretaria do NucLi, através do e-
mail institucional informado no ato da inscrição.

            7.2.3. As provas didáticas serão realizadas no dia 06 de outubro, no período da tarde, de forma
presencial, em sala disponível do Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS), conforme informação a ser
repassada em momento oportuno.
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3. Onde se lê:

7.4. O resultado final será divulgado no dia 16 de setembro de 2022, no endereço
eletrônico http://www.dri.ufop.br.

Leia-se:

7.4. O resultado final será divulgado no dia 07 de outubro de 2022, no endereço eletrônico http://www.dri.ufop.br.

 

Onde se lê:

8. CRONOGRAMA

ATIVIDADE DATA

Divulgação do edital 31 de agosto

Período de inscrições De 31 de agosto a 13 de setembro

Análise das inscrições 14 de setembro

Envio do tema da prova didática14 de setembro

Aplicação da prova didática 15 de setembro, no período da tarde

Divulgação do resultado final 16 de setembro

Curso de Formação Inicial 19 a 30 de setembro

Início das atividades 03 de outubro

 

Leia-se:

8. CRONOGRAMA

ATIVIDADE DATA

Divulgação do edital 31 de agosto

http://www.caint.ufop.br/
http://www.caint.ufop.br/
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Período de inscrições De 31 de agosto a 03 de outubro

Análise das inscrições 04 de outubro

Envio do tema da prova didática04 de outubro

Aplicação da prova didática 06 de outubro, no período da tarde

Divulgação do resultado final 07 de outubro

 

 

Profa. Dra. Viviane Raposo Pimenta,

Coordenadora Geral do NucLi Rede Andifes-IsF/UFOP.

 

Anderson Antonio Gamarano,

Diretor de Relações Internacionais.

Documento assinado eletronicamente por Anderson Antonio Gamarano, DIRETOR(A) DE
RELAÇÕES INTERNACIONAIS, em 21/09/2022, às 15:27, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufop.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 0401747
e o código CRC 7F402FF9.

Referência: Processo nº 23109.011957/2022-92 SEI nº 0401747

R. Diogo de Vasconcelos , 122, - Ba i rro Pi lar Ouro Preto/MG, CEP 35400-000 
Telefone: (31)3559-1192   - www.ufop.br

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.ufop.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

