UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE ARTE E COMUNICAÇÃO SOCIAL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÍDIA E COTIDIANO

ADITAMENTO Nº 02 AO EDITAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO
CURSO DE DOUTORADO EM MÍDIA E COTIDIANO – TURMA 2019
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano/UFF informa as seguintes alterações
no texto do Edital de Seleção de Alunos para o Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Mídia
e Cotidiano – Turma 2019:
- No texto
Onde se lê:
A universidade Federal Fluminense torna público que estarão abertas de 18 de outubro a 21 de novembro
de 2018 as inscrições...
Leia-se:
A universidade Federal Fluminense torna público que estarão abertas de 18 de outubro a 23 de novembro
de 2018 as inscrições...

- No texto
Onde se lê:
3.1. O (A) candidato(a) deverá realizar de 18 de outubro a 21 de novembro de 2018 sua inscrição...
Leia-se:
3.1. O (A) candidato(a) deverá realizar de 18 de outubro a 23 de novembro de 2018 sua inscrição...

- No texto
Onde se lê:
3.2 Entrega de todos os documentos
Juntamente com a Ficha de Inscrição e o comprovante do pagamento de inscrição (GRU) o(a) candidato(a)
deve entregar os documentos descritos no item 3.3 deste edital. A entrega dos documentos pode ser feita na
Secretaria do PPGMC no período indicado ou por via postal.
Leia-se:
3.2 Entrega de todos os documentos
Juntamente com a Ficha de Inscrição e o comprovante do pagamento de inscrição (GRU) o(a) candidato(a)
deve entregar os documentos descritos no item 3.3 deste edital. A entrega dos documentos pode ser feita na
Secretaria do PPGMC no período indicado (dias 30 e 31 de outubro, dias 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 21 de novembro)
ou por via postal (até dia 21 de novembro) e/ou pelo e-mail carlabaiense14@gmail.com , com todos os
documentos digitalizados (extensão PDF para textos e documentos pessoais como Certificados, RG, etc e
imagem - extensão JPG ou similar -, no caso da foto 3 x 4) até o dia 23 de novembro.
OBS ESPECIAL: Devido à dificuldade de recebimento dos documentos por Via Postal em função dos feriados
administrativos da UFF, SUGERE-SE O ENVIO PREFERENCIAL POR E-MAIL.
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- No texto
Onde se lê:
8.1 Primeira Etapa do Processo Seletivo: Inscrições
Preenchimento do Formulário, pagamento da GRU e entrega de documentos (incluindo Projeto de Pesquisa
e Memorial) 18 de outubro a 21 de novembro
Leia-se:
8.1 Primeira Etapa do Processo Seletivo: Inscrições
Preenchimento do Formulário, pagamento da GRU e entrega de documentos (incluindo Projeto de Pesquisa
e Memorial) 18 de outubro a 23 de novembro

Niterói, 14 de novembro de 2018

Profª Denise Tavares
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano

