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RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 01, DE 08 DE ABRIL DE 2011 QUE ESTABELECE INSTRUÇÕES
ESPECÍFICAS QUE REGULAMENTAM O PROCESSO PARA SELEÇÃO DE LOGOMARCA DO
BACHARELADO EM
HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO
JEQUITINHONHA E MUCURI (UFVJM)
Os responsáveis pela elaboração do edital para escolha da logomarca tornam pública RETIFICAÇÃO
ao Edital nº 01/2011:
Item 1, subitem 1.1 onde se lê “ A inscrição do processo de seleção será realizada na secretaria do
BHu no período de 11 de abril a 25 de abril nos horários de 08h00min as 12h00min e das 17h00min às
21h00min.”
LEIA-SE : “A inscrição do processo de seleção será realizada na secretaria do BHu no período de 11 de
abril a 02 de maio de 2011 nos horários de 08h00min as 12h00min e das 17h00min às 21h00min.”
Item 1, subitem 1.3 , Onde se lê “ Os projetos enviados ou entregues após o dia 25/04/2011 serão
automaticamente desclassificados”
LEIA-SE: “Os projetos enviados ou entregues após o dia 02 de maio de 2011 serão automaticamente
desclassificados”
Item 4., subitem 4.1 Onde se lê “ As inscrições estarão abertas a partir do dia 11 de abril de 2011 quando,
todos já terão acesso ao edital, o prazo se estenderá até 25 de abril de 2011”
LEIA-SE :” “ As inscrições estarão abertas a partir do dia 11 de abril de 2011 quando, todos já terão
acesso ao edital, o prazo se estenderá até 02 de maio de 2011”
Item 4, subitem 4.2 Onde se lê: “ No dia 26 de abril de 2011 a comissão organizadora se reunirá para
analisar os projetos inscritos onde deferirá ou indeferirá os projetos. Os projetos então indeferidos terão
caso haja interesse dos criadores até o dia 29 de abril de 2011 para se enquadrarem aos termos do
concurso. No dia 04 de maio de 2011 a comissão julgará novamente os projetos e após esta data não
haverá mais possibilidade de haver alterações nas logomarcas inscritas, esta será a última reunião para
deferimento de projetos. No mesmo dia será divulgado o resultado do deferimento dos projetos, será
comunicado através dos quadros de aviso do pavilhão de aulas e na porta da secretaria do Instituto de
Humanidades.
LEIA-SE : “No dia 03 de maio de 2011 a comissão organizadora se reunirá para analisar os projetos
inscritos onde deferirá ou indeferirá os projetos. Os projetos então indeferidos terão caso haja interesse
dos criadores até o dia 05 de maio de 2011 para se enquadrarem aos termos do concurso. No dia 06 de
maio de 2011 a comissão julgará novamente os projetos e após esta data não haverá mais possibilidade
de haver alterações nas logomarcas inscritas, esta será a última reunião para deferimento de projetos.
No mesmo dia será divulgado o resultado do deferimento dos projetos, será comunicado através dos
quadros de aviso do pavilhão de aulas e na porta da secretaria do Instituto de Humanidades.
Item 4, subitem 4.3.1 “Os autores dos projetos selecionados poderão divulgar seus projetos, fazer
exposição de suas idéias e defendê-las a partir do dia de 06 de maio de 2011.”
LEIA-SE : “Os autores dos projetos selecionados poderão divulgar seus projetos, fazer exposição de
suas idéias e defendê-las a partir do dia de 07 de maio de 2011.”
Diamantina, 26 de abril de 2011.
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