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ADITAMENTO Nº 01 AO EDITAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO 

CURSO DE MESTRADO EM MÍDIA E COTIDIANO – TURMA 2019  
 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano/UFF informa as seguintes alterações 
no texto do Edital de Seleção de Alunos para o Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Mídia 
e Cotidiano – Turma 2019: 
 
 
- No texto de introdução do Edital  
Onde se lê:  
A Universidade Federal Fluminense torna público que estarão abertas de 18 de junho a 10 de agosto de 
2018 a primeira fase das inscrições do processo seletivo para ingresso no curso de Mestrado em Mídia e 
Cotidiano... 
 
Leia-se:  
A Universidade Federal Fluminense torna público que estarão abertas de 18 de junho a 17 de agosto de 
2018 a primeira fase das inscrições do processo seletivo para ingresso no curso de Mestrado em Mídia e 
Cotidiano... 
 
 
 
- No texto do item 3.1. que trata das Inscrições  
Onde se lê: 
O(a) candidato(a) deverá realizar, de 18 de junho a 10 de agosto de 2018, sua inscrição por e-mail no site 
do PPGMC (www.ppgmidiaecotidiano.uff.br)... 
 
Leia-se: 
O(a) candidato(a) deverá realizar, de 18 de junho a 17 de agosto de 2018, sua inscrição por e-mail no site 
do PPGMC (www.ppgmidiaecotidiano.uff.br)... 
 
 
 
- No texto do item 3.1.1 que trata dos dados da GRU 
Onde se lê: 
Vencimento - 11/08/2018 
 
Leia-se: 
Vencimento – 17/08/2018 
 
 
 
- No texto do item 3.1.2 que trata da confirmação da inscrição 
Onde se lê 
A secretaria do PPGMC confirmará por e-mail o recebimento do comprovante entre os dias 16 a 17 de 
agosto de 2018, já indicando o número de inscrição que o(a) candidato(a) terá a partir deste momento.  
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Leia-se:  
A secretaria do PPGMC confirmará por e-mail o recebimento do comprovante nos dias 18 e 19 de agosto 
de 2018, já indicando o número de inscrição que o(a) candidato(a) terá a partir deste momento. 
 
 
 
- No item 8.1 que foca o calendário da primeira fase 
Onde se lê 
Remessa da Inscrição: 18 de junho a 10 de agosto de 2018. 
Confirmação da Inscrição: 16 a 17 de agosto de 2018. 
 
Leia-se 
Remessa da Inscrição: 18 de junho a 17 de agosto de 2018. 
Confirmação da Inscrição: 18 e 19 de agosto de 2018. 
 
 
 
 
 
Niterói, 10 de agosto de 2018 
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