
 

 
EDITAL COMPLEMENTAR 

16/03/2017 
 

A Coordenação do MBA In.Connect - Inovação e Conectividade vem tornar público o             
presente Edital Complementar que retifica os seguintes itens do edital: 

 

DA INSCRIÇÃO 

 
As inscrições serão realizadas até o dia 30/06/2017, de 2ª feira a 6ª feira, exceto feriados, no                 
horário de 13h30 às 17h00 horas, na Secretaria do Curso (Media Lab - Laboratório de            
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Mídias Interativas - Rua Samambaia - Campus            
Samambaia - UFG CEP 74690-900 – Goiânia), ou via correios (SEDEX ou carta registrada),              
desde que seja postada até o último dia do período de inscrição, para o endereço supracitado. 

 

DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 
O processo seletivo ocorrerá no período compreendido entre 03 a 18 de julho de 2017,               
consistindo das seguintes etapas: 

● Divulgação das inscrições homologadas: 03/07/2017, no site do Media Lab/UFG; 
● Período para recurso: a partir da divulgação das inscrições homologadas até           

05/07/2017; 
● Divulgação dos resultados dos recursos: 06/07/2017; 
● Avaliação dos currículos e históricos: 07, 10 e 11/07/2017; 
● Divulgação do resultado preliminar: 12/07/2017; 
● Período para recurso do resultado preliminar: a partir da divulgação deste resultado até             

17/07/2017; 
● Divulgação do resultado final e convocação para matrícula: 18/07/2017; 
● Período de matrículas: 18 a 21 de julho de 2017 
● Início das aulas: 04 de agosto de 2017 

 
 

 



DA MATRÍCULA 

 
As matrículas serão realizadas no período de 18 a 21 de julho de 2017, no horário das 8h às                   
17h, na Secretaria do Curso. 

 

DO CUSTO  

 
Serão fixadas 18 mensalidades a serem pagas pelos alunos do curso, no valor de R$ 599,90                
(quinhentos e noventa e nove reais, e noventa centavos). O valor total do curso é de R$                 
10.798,20 (dez mil, setecentos e noventa e oito reais, e vinte centavos). 

 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

 

Se até o dia 30 de junho de 2017 não houverem inscrições suficientes, não haverá abertura de                 
turma este ano. 

 

Os demais itens do edital permanecem inalterados. 

 

 

Goiânia, 16 de março de 2017. 

 

 

Prof. Dr. Dalton Lopes Martins 

Coordenador do curso 

 


