
O Diretor da Faculdade de Direito da UFMG torna público para conhecimento dos 
interessados, a prorrogação das datas do Edital de seleção ao Curso de Especialização 
em Design de sistemas aplicado à resolução de conflitos e gestão processual. 
Assim,Onde se lê no item 1.1 “As inscrições serão realizadas do dia 08 de janeiro de 
2020 a 06 de fevereiro de 2020 até às 23h59, via internet”, leia-se “As inscrições serão 
realizadas do dia 8 de janeiro de 2020 até 20 de fevereiro de 2020 até às 23h59, via 
internet”;Onde se lê no item 3.1 “Os documentos listados a seguir deverão ser 
anexados no período de 08 de janeiro de 2020 a 06 de fevereiro de 2020 até às 23h59, 
via internet” leia-se “Os documentos listados a seguir deverão ser anexados no período 
de 08 de janeiro de 2020 a 20 de fevereiro de 2020 até às 23h59, via internet”;  Onde 
se lê no item 5.1 “O resultado final, contendo a listagem dos selecionados, será 
divulgado no dia 10 de fevereiro de 2020”, leia-se “O resultado final, contendo a 
listagem dos selecionados, será divulgado no dia 27 de fevereiro de 2020”;Onde se lê 
no item 6.1 “O candidato aprovado no processo seletivo de que trata este edital deverá 
efetuar, exclusivamente pela internet, entre os dias 11 e 13 de fevereiro de 2020, o seu 
cadastro prévio”, leia-se “O candidato aprovado no processo seletivo de que trata este 
edital deverá efetuar, exclusivamente pela internet, entre os dias 28 de fevereiro e 06 
de março de 2020, o seu cadastro prévio” .     Onde se lê no item 6.2 . “A 
documentação completa dos selecionados será enviada ao DRCA pela Secretaria do 
Curso até o dia 14 de fevereiro de 2020.” leia-se “A documentação completa dos 
selecionados será enviada ao DRCA pela Secretaria do Curso até o dia 09 de março de 
2020.”.Onde se lê no item 8  
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Período de inscrições 08 de janeiro de 2020 a 06 fevereiro de 
2020, via internet -
linkhttp://conveniar.ipead.com.br/evento 

Público Alvo Magistrados em exercício e vinculados ao 
TJMG 

Vagas oferecidas 40 alunos  

Resultado Final 10 de fevereiro de 2020 

Cadastro Prévio  De 11 a 13 de fevereiro de 2020 

Prazo para Recursos De 11 a 20 de fevereiro de 2020 

Matrícula De 19 a 28 de fevereiro de 2020 

Início das aulas 16 de março de 2020 

http://conveniar.ipead.com.br/evento


 

leia-se  
 
 

Período de inscrições 08 de janeiro de 2020 a 20 fevereiro de 
2020, via internet -
linkhttp://conveniar.ipead.com.br/evento 

Público Alvo Magistrados em exercício e vinculados ao 
TJMG 

Vagas oferecidas 40 alunos  

Resultado Final 27 de fevereiro de 2020 

Cadastro Prévio  De 28 de fevereiro a 06 de março de 2020 

Prazo para Recursos De 29 de fevereiro a 09 de março de 2020 

Matrícula De 12 a 17 de março de 2020 

Início das aulas 06 de abril de 2020 

 
Belo Horizonte, 05 de fevereiro de 2020. Prof. Hermes Vilchez Guerrero, Diretor da 
Faculdade de Direito da UFMG. 
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