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O Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de 

Juiz de Fora divulga a retificação dos itens abaixo, constantes no Edital 02/2018 – 

PPGCOM: 

 

1) Retificação do art. 8º do edital: 

Onde se lê: 

Art. 8º. A documentação especificada no item anterior deverá ser enviada para o e-mail 

ppgcom.selecao@gmail.com, seguindo os mesmos prazos previstos para a inscrição 

presencial, que se encerra às 15h do dia 17 de Agosto, e os resultados serão divulgados 

no dia 20 de Agosto de 2018. Aqueles cujos pedidos forem indeferidos poderão recorrer 

até o dia 22 de Agosto de 2018, e o resultado dos recursos será divulgado até dia 24 de 

Agosto de 2018. Aqueles cujo indeferimento não ocorrer por apresentação de 

documentos inidôneos ou de informações falsas poderão ainda seguir no Processo 

Seletivo. Para tanto, deverão realizar o pagamento entregar o comprovante disposto no 

art. 5º, alínea j, até a data estabelecida para o fim das inscrições, bem como os demais 

documentos. 

Leia-se: 

Art. 8º. A documentação especificada no item anterior deverá ser enviada para o e-mail 

ppgcom.selecao@gmail.com, seguindo os mesmos prazos previstos para a inscrição não 

presencial, que se encerra às 15h do dia 17 de Agosto, e os resultados serão divulgados 

no dia 20 de Agosto de 2018. Aqueles cujos pedidos forem indeferidos poderão recorrer 

até o dia 22 de Agosto de 2018, e o resultado dos recursos será divulgado até dia 24 de 

Agosto de 2018. Aqueles cujo indeferimento não ocorrer por apresentação de 

documentos inidôneos ou de informações falsas poderão ainda seguir no Processo 



 

Seletivo. Para tanto, deverão realizar o pagamento entregar o comprovante disposto no 

art. 5º, alínea j, até a data estabelecida para o fim das inscrições, bem como os demais 

documentos. 
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