
RETIFICAÇÃO NO 01

EDITAL 2/2020 - PCS-COEX/DDE/PCS-DG/PCS/IFSULDEMINAS 

CADASTRO DE RESERVA DE VAGAS PARA INTERESSADOS EM PARTICIPAR COMO
ALUNOS DE CURSOS DE EXTENSÃO 

O Núcleo Institucional  de  Pesquisa  e  Extensão (NIPE)  –  Campus Poços  de Caldas torna
pública  a  primeira  retificação  do  edital  EDITAL  2/2020  –  PCS-COEX/DDE/PCS-
DG/PCS/IFSULDEMINAS, conforme especificado abaixo. 

No anexo que trata do número de vagas disponíveis para cada curso, onde se lê:

Curso de Extensão: Número de vagas:

Temas contemporâneos 4

Libras 4

Práticas corporais e qualidade de vida Não há vagas disponíveis

Experimentação em Ciências Físicas 7

Práticas corporais, ritmos e danças 15

Leia-se:

Curso de Extensão: Número de vagas:

Temas contemporâneos 5

Libras 4

Práticas corporais e qualidade de vida Não há vagas disponíveis

Experimentação em Ciências Físicas Não há vagas disponíveis

Práticas corporais, ritmos e danças 15

No item 3.4 do edital, onde se lê:

O formulário de inscrição estará recebendo respostas a partir do momento de publicação do
edital até o encerramento do período de matrículas, em 19/02/2020. 

Leia-se:

O formulário de inscrição estará recebendo respostas a partir do momento de publicação do
edital até o encerramento do período de matrículas, em 21/02/2020. 



No item 4.2 do edital, onde se lê:

Após  a  realização  da  inscrição,  os  interessados  deverão  fazer  a  matrícula  por  ordem de
chegada dos candidatos, desde que respeitados os requisitos mínimos do curso. O período de
matrículas será do dia 12/02/2020 até o dia 19/02/2020, de segunda a sexta-feira, das 8h às
20h OU até completarem todas as vagas disponibilizadas para o curso, o que ocorrer primeiro. 

Leia-se:

Após  a  realização  da  inscrição,  os  interessados  deverão  fazer  a  matrícula  por  ordem de
chegada dos candidatos, desde que respeitados os requisitos mínimos do curso. O período de
matrículas será do dia 12/02/2020 até o dia 21/02/2020, de segunda a sexta-feira, das 8h às
20h OU até completarem todas as vagas disponibilizadas para o curso, o que ocorrer primeiro. 

No item 5 do edital, onde se lê:

A partir do dia 12/02/2020

até o dia 19/02/2020

De segunda a sexta,  das 08h

às 20h

Período de Matrículas

(por ordem de chegada)

Coordenadoria de Extensão

IFSULDEMINAS

Campus Poços de Caldas

Leia-se:

A partir do dia 12/02/2020

até o dia 21/02/2020

De segunda a sexta,  das 08h

às 20h

Período de Matrículas

(por ordem de chegada)

Coordenadoria de Extensão

IFSULDEMINAS

Campus Poços de Caldas

Permanecem  inalteradas  todas  as  demais  cláusulas  do  EDITAL  2/2020  –  PCS-
COEX/DDE/PCS-DG/PCS/IFSULDEMINAS. 

Núcleo Institucional de Pesquisa e Extensão 

IFSULDEMINAS - Campus Poços de Caldas 

Poços de Caldas, 18 de fevereiro de 2020.


