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ERRATA AO EDITAL PPGED/FACED/UFU 002-2015 
 
Errata ao Edital de abertura das inscrições e do processo de seleção - Turma 

2016 ao Programa de Pós-Graduação em Educação,  Curso de Doutorado 

e Aluno Especial, para ingresso no primeiro semestre de 2016 
 
A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGED) da Faculdade de 
Educação (FACED) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) faz saber a todos quantos 
virem o presente edital, ou dele tiverem conhecimento, que serão abertas as inscrições e 
o processo de seleção para alunos regulares e alunos especiais, para o PPGED, modalidade 
Curso de Doutorado, para ingresso no primeiro semestre de 2016. 
 

No item 3.4. (página 2) onde se lê: 

3.4.  Os candidatos ao curso de Doutorado deverão apresentar, no ato da inscrição, 
proficiência em 2 (duas) línguas estrangeiras: 
 

No item 3.4. (página 2) lê-se: 

3.4.  Os candidatos ao curso de Doutorado deverão apresentar, no ato da matrícula, 
proficiência em 2 (duas) línguas estrangeiras: 
 
 

No item 4.2. (página 3) onde se lê: 

4.2. A inscrição deverá ser realizada exclusivamente no endereço eletrônico  
www.ppged.faced.ufu.br, com indicação do número  de cadastro de pessoa física (CPF), o 
número do documento de identidade (RG) e inserção online de cópia de documentos e do 
Projeto de Pesquisa. 
No ato da inscrição o candidato deverá anexar nos campos específicos cópias em PDF dos 
seguintes documentos: 
- CPF; 
- RG; 
- Certificados de Proficiência em 2 (duas) línguas estrangeiras; 
- Projeto de Pesquisa (que deverá seguir a estrutura especificada abaixo). 
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No item 4.2. (página 3) lê-se: 

4.2. A inscrição deverá ser realizada exclusivamente no endereço eletrônico  
www.ppged.faced.ufu.br, com indicação do número  de cadastro de pessoa física (CPF), o 
número do documento de identidade (RG) e inserção online de cópia de documentos e do 
Projeto de Pesquisa. 
No ato da inscrição o candidato deverá anexar nos campos específicos cópias em PDF dos 
seguintes documentos: 
- CPF; 
- RG; 
- Projeto de Pesquisa (que deverá seguir a estrutura especificada abaixo). 
 
 

 
Uberlândia, 08 de maio de 2015. 

 
 

 

Profa. Dra. Maria Vieira Silva  

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação 
Faculdade de Educação - Universidade Federal de Uberlândia 

 
 


