ADITIVO Nº 002/2018 ao EDITAL S/N de 21 de setembro de 2018
PROCESSO SELETIVO - EDITAL DO EXAME DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO
MESTRADO INTERINSTITUCIONAL MINTER EM DIREITO UNICEUB/UNINOVAFAPI

ANUNCIA a alteração no EDITAL S/N de 21 de setembro de 2018 do
PROCESSO SELETIVO – EDITAL DO EXAME DE SELEÇÃO PARA
INGRESSO NO MESTRADO INTERINSTITUCIONAL MINTER EM
DIREITO UNICEUB/UNINOVAFAPI, nos itens 3 – das inscrições, item 4 da avaliação do(das) candidatos(as) e Item 5 - do resultado final.

Os reitores do Centro Universitário de Brasília - UniCEUB e do Centro Universitário UNINOVAFAPI, no
uso das atribuições legais e estatutárias e regimentais que lhe são conferidas, ANUNCIA a alteração do Edital
s/n de 21 de setembro de 2018, nos itens 3 –das inscrições, item 4 – da avaliação dos candidatos e item 5 – do
resultado final, prorrogando as inscrições e acrescentando novas datas para seleção.
Art. 1º - Ficam prorrogadas as inscrições para a Seleção no Mestrado Interinstitucional em Direito
(MINTER) até o dia 22 de novembro de 2018. As inscrições homologadas, ou seja, aquelas que atenderam
aos requisitos da inscrição deste edital, serão divulgadas no site www.uninovafapi.edu.br, no dia 26 de
novembro de 2018, a partir das 16h.
Art. 2º - A seleção entre os(as) candidatos(as) que tiverem suas inscrições homologadas será feita
em três etapas distintas, todas de caráter eliminatório.
Primeira etapa - Os candidatos se submeterão à avaliação escrita de língua estrangeira, de caráter
eliminatório, no dia 28 de novembro de 2018, das 9 às 12 horas, para a língua francesa, e das 14 às 17 horas,
para língua inglesa. As provas serão realizadas no CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI. Os blocos
e salas serão informados no site do UNINOVAFAPI: www.uninovafapi.edu.br em 27 de novembro de
2018. As questões serão respondidas em português. Não será permitida a utilização de qualquer meio
eletrônico, somente de dicionário impresso.
Segunda etapa – A prova escrita será realizada no dia 04 de dezembro de 2018, das 9 às 12 horas,
sem consulta, em local a ser informado no site do UNINOVAFAPI: www.uninovafapi.edu.br. As respostas
serão digitadas pelos candidatos em um computador a ser fornecido no local da prova.
Somente será corrigida a prova da segunda etapa do(a) candidato(a) aprovado(a) na prova de língua
estrangeira. A listagem dos aprovados nas duas etapas estará disponível no site do UNINOVAFAPI:
www.uninovafapi.edu.br, no dia 06 de dezembro de 2018.
Terceira Etapa - A entrevista será realizada em 10 de dezembro de 2018, no Centro Universitário
UNINOVAFAPI, com hora marcada a ser divulgada no site do UNINOVAFAPI: uninovafapi.edu.br, no dia
07 de dezembro de 2018.
Art. 3º - A lista com o nome dos (as) aprovados(as) estará disponível no site do UNINOVAFAPI:
www.uninovafapi.edu.br, no dia 12 de dezembro de 2018.
Art. 4º - Ficam mantidas as demais condições estabelecidas no EDITAL S/N de 21 de setembro de
2018 do PROCESSO SELETIVO – EDITAL DO EXAME DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO
MESTRADO INTERINSTITUCIONAL MINTER EM DIREITO UNICEUB/UNINOVAFAPI.
Art. 5º - Este aditivo entra em vigor na data de sua publicação.
Teresina, 8 de novembro de 2018

Dra. Cristina Maria Miranda de Sousa
Reitora do Centro Universitário UNINOVAFAPI

NOVO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO DO MINTER EM DIREITO –
2019/01

EVENTO

DATA

Publicação do Edital de Seleção
Período de inscrição
Pagamento da taxa de inscrição(depósito bancário)
Entrega dos projetos de pesquisa
Solicitação de equivalência ao exame de proficiência em línguas
estrangeiras
Homologação das inscrições
Informação do laboratório de informática onde as provas serão
realizadas
Realização da primeira etapa( avaliação escrita de proficiência em
línguas estrangeiras)
Divulgação do resultado das avaliações de proficiência em línguas
estrangeiras
Informação do laboratório de informática onde as provas serão
realizadas
Realização da segunda etapa(prova escrita sobre a bibliografia
indicada)
Divulgação da listagem dos(as) aprovados(as) na segunda etapa
Divulgação do horário da realização da terceira etapa(entrevista e
apresentação do projeto)
Realização da terceira etapa(entrevista e apresentação do projeto
Divulgação do resultado final
Período da matrícula
Data do início das aulas
Data para os candidatos não selecionados ou reprovados recolher seus
documentos

21 de setembro de 2018
21 de setembro a 22 de novembro de 2018
Até 22 de novembro de 2018
No ato da inscrição
No ato da inscrição
Até 26 de novembro de 2018
27 de novembro de 2018
28 de novembro de 2018
30 de novembro de 2018
03 de dezembro de 2018
04 de dezembro de 2018
06 de dezembro de 2018
07 de dezembro de 2018
10 de dezembro de 2018
Até 12 de dezembro de 2018
07 a 12 de janeiro de 2019
04 de fevereiro de 2019
30 de janeiro de 2019

