
 

 
Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais 

Diretoria de Educação a Distância 
 

EDITAL Nº 195 DE 13 DE JUNHO DE 2017 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 
ACESSO AO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO EM SAÚDE NA MODALIDADE A 
DISTÂNCIA, NO ÂMBITO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB 
 

 
CONVOCAÇÃO -  Edital nº195/2017 

 
 
 

O INSTITUTO FEDERAL NORTE DE MINAS GERAIS, por intermédio da Diretoria de Educação a 
Distância convoca todos alunos matriculados nos cursos de pós-graduação Lato Sensu, 
ofertados pelo IFNMG no âmbito na UAB, que não compareceram ao Primeiro Momento 
Presencial a se apresentarem ao polo de Apoio Presencial de Mantena, no prazo de seis dias 
úteis, a partir desta data, para justificarem a ausência e assim continuar a gozar de todos os 
direitos e prerrogativas de aluno regular do IFNMG. 
 
A justificativa de ausência ou manifestação de desistência do curso deverá ser feita através 
de preenchimento do requerimento (ANEXO I deste comunicado e disponível no site 
http://ead.ifnmg.edu.br/uploads/documentos/66wOmqEZNQ.pdf) e apresentação do mesmo no 
polo de Apoio Presencial de Mantena até o dia 18 de agosto de 2017. Após esta data, os 
alunos que não justificarem sua ausência serão considerados desistentes e terão sua matrícula 
cancelada, ficando o IFNMG no direito de convocar candidatos, seguindo a lista de classificação 
do Cadastro de Reserva de Vagas para preenchimento das vagas remanescentes. 
 
 

Montes Claros/MG, 10 de agosto de 2017. 
 
 
 
 
 
 

Paula Francisca da Silva 
Coordenadora Geral da UAB junto ao IFNMG 
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Prof. Antônio Carlos Soares Silva 
Diretor da Diretoria de Educação a Distância/IFNMG 
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REQUERIMENTO
Remetente

Nome:

CPF: RG:

Nº de Matrícula: Ano/semestre: 

E-mail: Telefone(s):

Curso:
Período/Módulo:

Polo:

Coordenador do Curso: 

Destinatário

Ilmo. (a) Sr.(a) 

Assunto

Solicitação

O(a) abaixo assinado(a) vem requerer de V. Sa.

Fundamentando-se nas seguintes razões: 

Nestes termos pede deferimento. 

, _________                                                de                                                              de 

  

___________________________________________________________

 Assinatura
Parecer 

 Deferido                                 Indeferido

Encaminhamentos
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