
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

Retificação do Edital de Seleção ao Curso de Especialização em Fontes Renováveis – 

Geração, 

Operação e Integração  

Oferecimento Aberto ao Público – 1º semestre de 2022 

 

O Diretor da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) RETIFICA o 

edital de seleção do Curso de Especialização em Fontes Renováveis – Geração, Operação e 

Integração, nos seguintes termos: 

Onde se lê: 2.1 - As inscrições dos candidatos deverão ser realizadas através do e-mail 

renovaveis@cpdee.ufmg.br, de 21/02/2022 a 17/03/2022. 

 

Leia-se: 2.1 - As inscrições dos candidatos deverão ser realizadas através do e-mail 

renovaveis@cpdee.ufmg.br, com cópia para mendes.ufmg@gmail.com, de 21/02/2022 a 

24/03/2022. 

 

Onde se lê: 4.2 - O Exame de Seleção será realizado em uma única etapa, classificatória e 

eliminatória, e será composto de duas avaliações, que acontecerá no dia 18/03/2022. 

 

Leia-se: 4.2 - O Exame de Seleção será realizado em uma única etapa, classificatória e 

eliminatória, e será composto de duas avaliações, que acontecerá no dia 25/03/2022. 

 

Onde se lê: 5.1 - A lista de candidatos aprovados será publicada em ordem decrescente de 

classificação no dia 19/03/2022 na página do curso. Serão considerados aptos à matrícula os 

candidatos aprovados até o limite das vagas oferecidas, observada a ordem de classificação. 

 

Leia-se: 5.1 - A lista de candidatos aprovados será publicada em ordem decrescente de 

classificação no dia 26/03/2022 na página do curso. Serão considerados aptos à matrícula os 

candidatos aprovados até o limite das vagas oferecidas, observada a ordem de classificação. 

 

Onde se lê: 6.1 - O candidato aprovado e classificado no processo seletivo de que trata este 

edital deverá assinar o contrato de prestação de serviços educacionais e efetuar o pagamento 

da primeira parcela do curso junto a Fundação Christiano Ottoni no período de 21/03/2022 a 

30/03/2022. 

 

Leia-a se: 6.1 - O candidato aprovado e classificado no processo seletivo de que trata este 

edital deverá assinar o contrato de prestação de serviços educacionais e efetuar o pagamento 

da primeira parcela do curso junto a Fundação Christiano Ottoni no período de  28/03/2022 a 

06/04/2022. 
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Onde se lê: 6.2 - O candidato aprovado deverá até 30/03/2022, efetuar o seu cadastro prévio, 

mediante o preenchimento de formulário disponível no site 

https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio. O DRCA tomará as providências para efetuar o 

Registro Acadêmico após o recebimento da documentação completa dos candidatos 

selecionados, na forma exigida (cópias legíveis e sem rasuras) e do preenchimento da Ficha de 

Cadastro Prévio pelo candidato classificado. A documentação completa dos selecionados será 

enviada ao DRCA pela Secretaria do Curso até a data 31/03/2022. 

 

Leia-se: 6.2 - O candidato aprovado deverá até 06/04/2022, efetuar o seu cadastro prévio, 

mediante o preenchimento de formulário disponível no site 

https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio. O DRCA tomará as providências para efetuar o 

Registro Acadêmico após o recebimento da documentação completa dos candidatos 

selecionados, na forma exigida (cópias legíveis e sem rasuras) e do preenchimento da Ficha de 

Cadastro Prévio pelo candidato classificado. A documentação completa dos selecionados será 

enviada ao DRCA pela Secretaria do Curso até a data 07/04/2022. 

 

Onde se lê: 6.3 - 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 enviar para o e-mail do Curso, até a 

data 30/03/2022 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). Não serão aceitas 

declarações com previsão de conclusão ou de colação. 

 

Leia-se: 6.3 - 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 enviar para o e-mail do Curso, até a data 

06/04/2022 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). Não serão aceitas 

declarações com previsão de conclusão ou de colação. 

 

Onde se lê: 6.5 - Candidatos estrangeiros deverão enviar para o e-mail do Curso, até 

30/03/2022, o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), Registro Nacional Migratório (RNM) ou 

Certidão de Registro emitida pela Polícia Federal e o passaporte com visto válido de entrada no 

Brasil, documento que comprove filiação e demais documentos a serem informados pela 

Secretaria do Curso. 

 

Leia-se: 6.5 - Candidatos estrangeiros deverão enviar para o e-mail do Curso, até 06/04/2022, 

o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), Registro Nacional Migratório (RNM) ou Certidão de 

Registro emitida pela Polícia Federal e o passaporte com visto válido de entrada no Brasil, 

documento que comprove filiação e demais documentos a serem informados pela Secretaria 

do Curso. 

 

Onde se lê: 7.3 - No caso de candidato servidor da UFMG, a concessão de bolsa é definida pela 

Pró-Reitoria de Recursos Humanos, devendo o aluno servidor interessado encaminhar para o 

e-mail renovaveis@cpdee.ufmg.br, até o dia 30/03/2022, a anuência da Pró-Reitoria de 
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Recursos Humanos e o último contracheque ou outro comprovante de vínculo com a 

instituição. 

 

Leia-se: 7.3 - No caso de candidato servidor da UFMG, a concessão de bolsa é definida pela 

Pró-Reitoria de Recursos Humanos, devendo o aluno servidor interessado encaminhar para o 

e-mail renovaveis@cpdee.ufmg.br, até o dia 06/04/2022, a anuência da Pró-Reitoria de 

Recursos Humanos e o último contracheque ou outro comprovante de vínculo com a 

instituição. 

 

Belo Horizonte, 16 de março de 2022.  

Prof. Cicero Murta Diretor da Escola de Engenharia/Universidade Federal de Minas Gerais 


