
 

RETIFICAÇÃO Nº02 DO EDITAL UFU/IARTE/PPGAC nº02/2017 

 

EDITAL UFU/IARTE/PPGAC nº02/2017 DO PROCESSO SELETIVO PARA 

INGRESSO AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS, 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO, TURMA 2018. O Extrato do edital foi 

publicado no dia 06 de julho de 2017 na seção 03, página 87 do Diário Oficial União e 

dia 14 de julho de 2017 na penúltima página do Jornal 10 – Informativo Comercial 

Diário, sediado na cidade de Uberlândia, MG.  

 

No edital - Edital UFU/IARTE/PPGAC nº02/2017 onde se lê o endereço eletrônico 

http://www.sistemas.dirps.ufu.br, leia-se https://www.portal.prograd.ufu.br  

 

Onde se lê:  

4.4. O período para realização da inscrição será de 22/08/2017 a 05/09/2017.  

 

Leia-se:  

4.4. O período para realização da inscrição será de 22/08/2017 a 08/09/2017.  

 

Onde se lê:  

4.11 O valor da taxa de inscrição será de R$ 60,00 (sessenta reais) para todos os 

candidatos, devendo o pagamento ser realizado na rede bancária por meio de GRU 

(Guia de Recolhimento da União) gerada exclusivamente no sistema de inscrição. Para 

gerar a referida GRU o(a) candidato(a) deverá acessar o endereço eletrônico 

http://www.sistemas.dirps.ufu.br . A taxa de inscrição deverá ser paga até às 21horas e 

59 minutos, horário oficial de Brasília-DF, do dia 06/09/2017, sob pena de não ser 

confirmada a inscrição. 

 

Leia-se: 

4.11. O valor da taxa de inscrição será de R$ 60,00 (sessenta reais) para todos os 

candidatos, devendo o pagamento ser realizado na rede bancária por meio de GRU 

(Guia de Recolhimento da União) gerada exclusivamente no sistema de inscrição. Para 

gerar a referida GRU o(a) candidato(a) deverá acessar o endereço eletrônico 

https://www.portal.prograd.ufu.br .  A taxa de inscrição deverá ser paga até às 21horas e 

http://www.sistemas.dirps.ufu.br/
https://www.portal.prograd.ufu.br/
https://www.portal.prograd.ufu.br/


59 minutos, horário oficial de Brasília-DF, do dia 11/09/2017, sob pena de não ser 

confirmada a inscrição. 

 

Onde se lê:  

Resultado da análise da documentação: 07 à 14/09/2017  

 

Leia-se:  

Resultado da análise da documentação: 11 à 14/09/2017  

 

 

 

 

Uberlândia, 05 de setembro de 2017.  

Profª. Drª. Maria do Perpétuo Socorro Calixto Marques  

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas Portaria R N 389/2017 


