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EDITAL PRACE/UFOP Nº 021/2017 - ATO DE RETIFICAÇÃO Nº01 

 

  

A Pró-Reitora de Assuntos Comunitários e Estudantis da Universidade Federal de Ouro Preto, no  uso 

da competência que lhe foi delegada pela Portaria Reitoria/UFOP 654, de 14 de setembro de 2017, 

torna público e estabelece a retificação do Edital PRACE 021/2017 de 27 de setembro de 2017. 

 

I) Onde se lê:  

 
A Pró-Reitora de Assuntos Comunitários e Estudantis da Universidade Federal de Ouro Preto, 

no  uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria Reitoria/UFOP 654, de 14 de 

setembro de 2017, torna público o presente Edital, que dispõe sobre a abertura do processo de 

seleção para ocupação de vagas na moradia estudantil, modalidade Apartamento Estudantil, de 

propriedade da UFOP, aos  seus estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação 

e pós-graduação (mestrado e doutorado sem bolsa acadêmica), na modalidade presencial, 

campus Mariana e Ouro Preto. 

 

  Leia-se: 
A Pró-Reitora de Assuntos Comunitários e Estudantis da Universidade Federal de Ouro Preto, 

no  uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria Reitoria/UFOP 654, de 14 de 

setembro de 2017, torna público o presente Edital, que dispõe sobre a abertura do processo de 

seleção para ocupação de vagas na moradia estudantil, modalidade Apartamento Estudantil, de 

propriedade da UFOP, aos  seus estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação 

e pós-graduação (mestrado e doutorado sem bolsa acadêmica), na modalidade presencial, do 

campus Ouro Preto. 

 

II) Onde se lê: 
1.2.Público alvo: Estudantes regularmente matriculados nos cursos presenciais de graduação e de pós-

graduação (mestrado e doutorado sem bolsa acadêmica) da UFOP . Não estarão aptos a participar do 

processo de seleção os estudantes matriculados somente em disciplinas isoladas ou em mobilidade 

acadêmica na UFOP.  

 

Leia-se: 

1.2.Público alvo: Estudantes regularmente matriculados nos cursos presenciais de graduação e de 

pós-graduação (mestrado e doutorado sem bolsa acadêmica) do Campus Ouro Preto/UFOP . Não 

estarão aptos a participar do processo de seleção os estudantes matriculados somente em disciplinas 

isoladas ou em mobilidade acadêmica na UFOP.  

 

 

 

Ouro Preto, 06 de outubro de 2017. 

 

 

Natália de Souza Lisbôa 

Pró-reitora de Assuntos Comunitários e Estudantis 

http://www.prace.ufop.br/
mailto:faleconosco@prace.ufop.br

