
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

FACULDADE DE LETRAS 

PROJETO “ENSINO E APRENDIZAGEM DE TECNOLOGIAS DIGITAIS E LÍNGUAS 

ADICIONAIS: uma parceria UFMG e AVABRUM” 

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 80/2021/FALE-UFMG, de 29 de outubro de 2021 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE CURSISTAS PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO 

EM TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

A Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais (FALE/UFMG), no uso das 

atribuições legais e regimentais que lhe são conferidas, retifica o Edital Nº 80/2021/FALE-

UFMG, de 29 de outubro de 2021, conforme especificado a seguir, permanecendo inalterados 

os demais itens e subitens: 

Na introdução, 

Onde se lê: 

A Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais (FALE/UFMG), em parceria 

com a Associação dos familiares de Vítimas e Atingidos da Tragédia do Rompimento da 

Barragem Mina Córrego do Feijão (AVABRUM), faz saber que, no período de 29 de outubro 

a 29 de novembro de 2021, estarão abertas as inscrições para 1200 (mil e duzentas) vagas de 

curso de capacitação em Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação como parte do 

projeto ENSINO E APRENDIZAGEM DE TECNOLOGIAS DIGITAIS E LÍNGUAS 

ADICIONAIS: uma parceria UFMG e AVABRUM, oferecidos com apoio do CAED/UFMG, 

na modalidade a distância. Os recursos alocados para o Projeto são fruto de Ação Civil Pública 

MPT, provenientes da multa paga pela Vale S/A. 

Leia-se: 

A Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais (FALE/UFMG), em parceria 

com a Associação dos familiares de Vítimas e Atingidos da Tragédia do Rompimento da 

Barragem Mina Córrego do Feijão (AVABRUM), faz saber que, a partir de 29 de outubro de 

2021 até 30 de abril de 2023, estarão abertas as inscrições para 1200 (mil e duzentas) vagas 

de curso de capacitação em Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação como parte 



do projeto ENSINO E APRENDIZAGEM DE TECNOLOGIAS DIGITAIS E LÍNGUAS 

ADICIONAIS: uma parceria UFMG e AVABRUM, oferecidos com apoio do CAED/UFMG, 

na modalidade a distância. Os recursos alocados para o Projeto são fruto de Ação Civil Pública 

MPT, provenientes da multa paga pela Vale S/A. 

No subitem 2.2, 

Onde se lê: 

2.2. As inscrições no processo seletivo ocorrerão exclusivamente on-line, por meio do 

preenchimento de formulário eletrônico disponibilizado no endereço 

https://forms.gle/gkiwJ6jue1P948Qm7, no período de 9h00 do dia 29 de outubro de 2021 até 

às 17h00 do dia 29 de novembro de 2021. 

Leia-se: 

2.2. As inscrições no processo seletivo ocorrerão exclusivamente on-line, por meio do 

preenchimento de formulário eletrônico disponibilizado no endereço 

https://forms.gle/gkiwJ6jue1P948Qm7, a partir das 9h00 do primeiro dia até as 23h59 do 

último dia (horário de Brasília). 

No subitem 3.3, 

Onde se lê: 

3.3. O resultado provisório do processo seletivo, anterior ao julgamento dos recursos, será 

divulgado no dia 13 de dezembro de 2021, exclusivamente no site do projeto 

(www.letras.ufmg.br/avabrum). 

Leia-se: 

3.3. O resultado provisório do processo seletivo, anterior ao julgamento dos recursos, será 

divulgado exclusivamente no site do projeto (www.letras.ufmg.br/avabrum) e informado aos 

candidatos por e-mail. 

No subitem 3.4, 

Onde se lê: 

3.4. O resultado final do processo seletivo, após o julgamento dos recursos, será divulgado no 

dia 03 de janeiro de 2022, exclusivamente no site do projeto (www.letras.ufmg.br/avabrum). 
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Leia-se: 

3.4. O resultado final do processo seletivo, após o julgamento dos recursos, será divulgado 

exclusivamente no site do projeto (www.letras.ufmg.br/avabrum) e informado aos candidatos 

por e-mail. 

No item 8, 

Onde se lê: 

Período de inscrições 29/10/2021 - 29/11/2021 

Resultado provisório (anterior aos recursos) 13/12/2021 

Período de recurso 13/12/2021 - 23/12/2021 

Resultado final (após os recursos) 03/01/2022 

Leia-se: 

As inscrições para o curso de capacitação em Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação ocorrerão em regime de fluxo contínuo, até que 6 (seis) turmas de 200 (duzentos) 

alunos cada sejam formadas. Os cronogramas de cada turma serão disponibilizados no site do 

projeto, com antecedência mínima de 30 dias antes do início das aulas. 

Publique-se e cumpra-se. 

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2021. 

Sueli Maria Coelho 

Diretora da Faculdade de Letras da UFMG 
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