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2ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL 2018 

 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL – PPGP 
GESTÃO E AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA 

 
 

PROCESSO SELETIVO 2018 
 
 

MESTRADO PROFISSIONAL 
 
 
A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), através do Centro de Políticas 
Públicas e Avaliação da Educação (CAEd), torna pública a retificação nº 02/2018 ao 
Edital do Processo Seletivo 2018, divulgado em 12 de abril de 2018 no site do PPGP 
(www.mestrado.caedufjf.net), nos seguintes termos: 
 
Alterar os dispositivos conforme se segue:  
 
 
No subitem 5.3.4, onde se lê: “5.3.4) A inscrição deverá ser realizada a partir do dia 
12 de abril até as 12 horas (horário de Brasília) do dia 02 de maio de 2018, no site 
www.mestrado.caedufjf.net. Ao acessar esta página o candidato deverá  preencher o  
formulário  de inscrição on-line, de acordo com as orientações contidas no manual 
para o preenchimento da inscrição, disponibilizado no site” 
 
leia-se: “5.3.4) A inscrição deverá ser realizada a partir do dia 12 de abril até as 16 
horas (horário de Brasília) do dia 02 de maio de 2018, no site 
www.mestrado.caedufjf.net. Ao acessar esta página o candidato deverá  preencher o  
formulário  de inscrição on-line, de acordo com as orientações contidas no manual 
para o preenchimento da inscrição, disponibilizado no site” 
 
 
No subitem 5.4.1, onde se lê: “5.4.1) Os documentos listados a seguir deverão ser 
anexados no site www.mestrado.caedufjf.net, junto ao formulário de inscrição on-line, 
até o dia 02 de maio de 2018, às 12 horas (horário de Brasília), prazo limite para a 
postagem on-line.” 
 
leia-se: “5.4.1) Os documentos listados a seguir deverão ser anexados no site 
www.mestrado.caedufjf.net, junto ao formulário de inscrição on-line, até o dia 02 de 
maio de 2018, às 16 horas (horário de Brasília), prazo limite para a postagem on-
line.” 
 
 
 
No item 9, onde se lê: 9) CRONOGRAMA 

ATIVIDADE DATA 

Inscrição 
Preenchimento do Formulário Eletrônico 

de Inscrição 

De 12/04 até as 12h do dia 02/05/2018 

(horário de Brasília) 
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leia-se: 9) CRONOGRAMA 
 

ATIVIDADE DATA 

Inscrição 
Preenchimento do Formulário Eletrônico 

de Inscrição 

De 12/04 até as 16h do dia 02/05/2018 

(horário de Brasília) 

 
 
 
 

Juiz de Fora, 02 de maio de 2018. 
 
 
 

Profa. Eliane Medeiros Borges 
Coordenadora do Programa de Pós-graduação Profissional em Gestão e 

Avaliação da Educação Pública – PPGP 
 


