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A Coordenadora do Curso Especialização em Neurociências e suas Fronteiras do Instituto de 

Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais no uso de suas atribuições RETIFICA 

o Edital do Processo Seletivo da Especialização/2020, nos seguintes termos:  

ONDE SE LÊ:  

7.1 O (A) candidato (a) aprovado (a) no processo seletivo de que trata este Edital deverá efetuar a 

assinatura do contrato de adesão referente ao curso de Especialização em Neurociências e suas 

Fronteiras junto à FUNDEP em até 7 dias corridos da data de divulgação do resultado. Será 

considerado desistente o (a) candidato (a) que não firmar o contrato no período previsto neste Edital. 

7.3 Após a realização do cadastro prévio o (a) candidato (a) deverá apresentar-se na Secretaria do 

Programa de Pós-Graduação em Neurociências, munido (a) (I) de toda documentação exigida para 

inscrição, (II) duas fotos 3x4, (III) do comprovante do contrato firmado com a FUNDEP, (IV) do 

comprovante do pagamento da primeira matrícula junto à FUNDEP e, (V) do formulário preenchido 

no cadastro prévio impresso em até 7 dias corridos. 

LEIA-SE: 

7.1 O (A) candidato (a) aprovado (a) no processo seletivo de que trata este Edital deverá efetuar a 

assinatura do contrato de adesão referente ao curso de Especialização em Neurociências e suas 

Fronteiras junto à FUNDEP até o dia 15/01/2020. Será considerado (a) desistente o candidato (a) que 

não firmar o contrato no período previsto neste Edital. 

7.3 Após a realização do cadastro prévio o (a) candidato (a) deverá apresentar-se na Secretaria do 

Programa de Pós Graduação em Neurociências, munido (a) (I) de toda documentação exigida para 

inscrição, (II) duas fotos 3x4, (III) do comprovante do contrato firmado com a FUNDEP, (IV) do 

comprovante do pagamento da primeira matrícula junto à FUNDEP e, (V) do formulário preenchido 

no cadastro prévio impresso entre os dias 15 e 17/01/2020. 

 
 
Contato:  
-(31) 3409 – 2545,  
-posgn@icb.ufmg.br e  
-www.icb.ufmg.br/especializacaoneurociencias 

 

 

Paula Luciana Scalzo 

Coordenadora do Curso de Especialização em Neurociências e suas Fronteiras 
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