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CONVOCAÇÃO 3ª CHAMADA 
 

A Coordenação do Curso de Especialização em Inovação em Mídias 

Interativas convoca os seguintes cursistas, selecionados em 3ª chamada, 

para efetivar a matrícula, conforme n. 01/2016 – MEDIALAB/UFG.  

As matrículas acontecem nos dias 17 a 21 de novembro. Para realizar 

a matricula o candidato deve apresentar os seguintes documentos originais:

     

a) Ficha de inscrição (modelo padronizado – Anexo I no edital) devidamente 

preenchida e assinada; b) Documento de identidade e CPF; 

b) Visto RNE para estrangeiros residentes no Paiś; 

c) Duas fotos 3x4, recentes;     

d) Certidão de casamento, caso haja alteração no nome do candidato; 

e) Diploma (frente e verso) de graduação em curso reconhecido pelo MEC, ou 

documento que comprove que o candidato já colou grau; 

f) Histórico escolar do curso de graduação; 

g) No caso de candidatos portadores de tit́ulos de curso superior e/ou 

graduação obtidos no exterior, documento de reconhecimento dos mesmos, 

termo de acordo ou tratado internacional.     

Os documentos podem ser apresentados em uma das três opções 

abaixo: 

a) Na sede:      

Se dirigir à secretaria do Media Lab - Laboratório de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação em Mid́ias Interativas, Rua Samambaia . Campus 

Samambaia - UFG (Atrás do Prédio da Faculdade de Artes Visuais) 

 

          



b) Via SEDEX: 

Neste caso deve-se enviar cópias autenticadas dos documentos 

acima, exceto a ficha de inscrição que deve ser original, assinado e com firma 

reconhecida para o endereço:    

Media Lab - Laboratório de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovaçaõ em 

Mid́ias Interativas  

Rua Samambaia 

Campus Samambaia - UFG 

CEP 74690-900     

Goiânia - Goiás 

O envio deve ser exclusivamente para o endereço da SEDE. Não deve 

ser enviado ao polo. 

Após o despacho, deve-se enviar o código de rastreio para: 

inmidiasmlufg@gmail.com.  

 

Os nomes dos cursistas selecionados são: 

Classificação NOME POLO 

231 DANILO QUIRINO DA SILVA Águas Lindas 

232 DIEGO DE OLIVEIRA BRAGA Anápolis 
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