
 
 

 
 

 

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE 

Fundação Percival Farquhar – Entidade Mantenedora  

 

 

TERMO ADITIVO Nº 003/2019 AO EDITAL UNIVALE Nº 038/2019 

 

 

A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, mantida pela 

Fundação Percival Farquhar, inscrita no CNPJ sob o nº 20.611.810/0001-91, com 

sede no município de Governador Valadares/MG, faz saber aos interessados a 

alteração no Edital 038/2019, Programa de Mestrado em Gestão Integrada do 

Território - GIT - EDITAL DE SELEÇÃO - ALUNOS ESPECIAIS E ALUNOS EXTERNO - 

DISCIPLINAS ISOLADAS – 2º SEMESTRE DE 2019, conforme a seguir: 

 

I) Substitui-se o subitem 1.1, alínea “b” do item 1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES. 

 

Onde se lê:  

b) de Aluno Especial: portador de diploma de Curso Superior de Graduação 

que deseja cursar disciplina isolada no GIT, se aceito pelo professor, 

podendo fazer matrícula unicamente em Tópicos Especiais (disciplinas 

optativas). 

 

Leia-se: 

b) de Aluno Especial: portador de diploma de Curso Superior de Graduação 

que deseja cursar disciplina isolada no GIT, se aceito pelo professor, é 

permitido fazer matrícula tanto em Tópicos Especiais (disciplinas optativas) 

como em disciplina obrigatória. 

 

II) Substitui-se o item 2 CALENDÁRIO DE INSCRIÇÃO E MATRÍCULA 

 

Onde se lê:  

• 01/08 a 16/08/2019, no horário das 8h às 12 h e de 13h às 17h - PERÍODO DE 

INSCRIÇÃO dos candidatos interessados em cursar disciplinas isoladas do 

GIT/Univale, na qualidade de Aluno Especial ou Aluno Externo;  

• 19/08/2019 - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO das solicitações autorizadas para 

matrícula em disciplina isolada, a partir das 14 horas; 

• 19 e 20/08/2019, no horário das 8h às 12 h e de 13h às 17h, efetivação da 

Matricula na (s) Disciplina (s), mediante PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA na 

tesouraria, apresentação do comprovante e entrega da documentação na 

Secretaria do Programa de Mestrado, assinatura do contrato de prestação de 

serviços com a Fundação Percival Farquhar e preenchimento do formulário de 

matrícula.  



 
 

 
 

 

Leia-se: 

• 01/08 a 20/08/2019, no horário das 8h às 12 h e de 13h às 17h - PERÍODO DE 

INSCRIÇÃO dos candidatos interessados em cursar disciplinas isoladas do 

GIT/Univale, na qualidade de Aluno Especial ou Aluno Externo;  

• No dia 21/08/2019, será aceita a inscrição somente até o horário de 8h às 12h. 

• 20 e 21/08/2019 - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO das solicitações autorizadas para 

matrícula em disciplina isolada, a partir das 14 horas; 

• 20 e 21/08/2019, no horário das 8h às 12 h e de 13h às 17h, efetivação da 

Matricula na (s) Disciplina (s), mediante PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA na 

tesouraria, apresentação do comprovante e entrega da documentação na 

Secretaria do Programa de Mestrado, assinatura do contrato de prestação de 

serviços com a Fundação Percival Farquhar e preenchimento do formulário de 

matrícula.  

 

III)  Substitui-se o item 3 LOCAL DE INSCRIÇÃO, PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS E 

MATRÍCULA 

 

Onde se lê:  

3.1 A ficha de inscrição que forma o Anexo 02 desse edital deverá ser preenchida 

corretamente e encaminhada para o e-mail territorio@univale.br, respeitada a data 

limite de 18/08/2019, às 23h59. 

3.2 O resultado com a relação dos alunos selecionados para matrícula em disciplina 

isolada será afixado na Secretaria do Mestrado em Gestão Integrada do Território, 

porta da sala 15 do Bloco PVA, Campus II da Univale, publicado no site 

www.univale.br, enviado para o e-mail do candidato no dia 19/08/2019, a partir das 

14 horas.  

3.3 A efetivação da matrícula dos alunos selecionados será feita na Secretaria do 

Mestrado em Gestão Integrada do Território, no endereço abaixo, respeitada a 

dada limite de 20/08/2019, às 17 horas.  

 

Secretaria do Mestrado  

Campus II da UNIVALE 

Edifício PVA, sala 15 

Rua Israel Pinheiro, nº. 2000 - Bairro Universitário  

Governador Valadares - MG. 

Informações: 

Telefones: 33 3279-5577 

                   33 32795567 

territorio@univale.br 

 

 

 

 

mailto:territorio@univale.br


 
 

 
 

 

Leia-se: 

3.1 A ficha de inscrição que forma o Anexo 02 desse edital deverá ser preenchida 

corretamente e encaminhada para o e-mail territorio@univale.br, respeitada a data 

limite de 21/08/2019, às 12h. 

3.2 O resultado com a relação dos alunos selecionados para matrícula em disciplina 

isolada será afixado na Secretaria do Mestrado em Gestão Integrada do Território, 

porta da sala 15 do Bloco PVA, Campus II da Univale, publicado no site 

www.univale.br, enviado para o e-mail do candidato nos dias 20 e 21/08/2019, a 

partir das 14 horas.  

3.3 A efetivação da matrícula dos alunos selecionados será feita na Secretaria do 

Mestrado em Gestão Integrada do Território, no endereço abaixo, respeitada a 

dada limite de 21/08/2019, às 17 horas.  

 

Secretaria do Mestrado  

Campus II da UNIVALE 

Edifício PVA, sala 15 

Rua Israel Pinheiro, nº. 2000 - Bairro Universitário  

Governador Valadares - MG. 

Informações: 

Telefones: 33 3279-5577 

                   33 32795567 

territorio@univale.br 

 

 

 

IV) Ratificam-se os demais itens e disposições do referido edital. 

 

Governador Valadares, 16 de agosto de 2019. 

 

 

* Profª Lissandra Lopes Coelho Rocha 

Reitora 

 

 

 

 

 

 

*O original deste Aditivo assinado encontra-se arquivado no Gabinete da Reitoria. 
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