
  
 

  FACULDADE DINÂMICA DO VALE DO PIRANGA – FADIP 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE 

CIÊNCIAS DA SAÚDE E DO AMBIENTE – PROCISA 

 
RETIFICAÇÃO – INSCRIÇÕES E PROVAS 

EDITAL Nº 05, DE 30 DE MAIO DE 2018 
SELEÇÃO DO MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
E DO AMBIENTE (PROCISA) DA FACULDADE DINÂMICA DO VALE DO PIRANGA 

 
O Colegiado do PROCISA, no uso de suas atribuições, torna público a retificação do 
Edital nº03, de 16 de abril de 2018, à seleção de candidatos ao curso de Mestrado 
Profissional em Ensino de Ciências da Saúde e do Ambiente, para ingresso no segundo 
semestre de 2018, no que se refere à prorrogação do prazo de inscrições e modificação 
de datas das provas do mencionado processo seletivo, conforme descrito a seguir. 
 
 
No item 1, onde se lê: 

A inscrição poderá ser feita através do preenchimento de um formulário online, 
disponível no site da Faculdade Dinâmica (http://www.faculdadedinamica.com.br), entre 
os dias 16 de abril a 04 de junho. 

 
Leia-se: 

A inscrição poderá ser feita através do preenchimento de um formulário online, 
disponível no site da Faculdade Dinâmica (http://www.faculdadedinamica.com.br), entre 
os dias 16 de abril a 20 de junho. 

 
 

 
No item 1.1, onde se lê: 

c) Encaminhar o comprovante de pagamento da taxa de inscrição pelo e-mail 
secretariaprocisa@faculdadedinamica.com.br até o dia 05 de junho de 2018.   
d) Apresentar pelo e-mail secretariaprocisa@faculdadedinamica.com.br, até o dia 
05 de junho, os documentos exigidos, descritos no item 1.2 e; 

 
Leia-se: 

c) Encaminhar o comprovante de pagamento da taxa de inscrição pelo e-mail 
secretariaprocisa@faculdadedinamica.com.br até o dia 20 de junho de 2018.   
d) Apresentar pelo e-mail secretariaprocisa@faculdadedinamica.com.br, até o dia 
20 de junho, os documentos exigidos, descritos no item 1.2 e; 

 
 
 
No item 1.3.2, onde se lê: 

1.3.2. Os nomes dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas serão 
divulgados no site da Faculdade Dinâmica 
(http://www.faculdadedinamica.com.br), no dia 08 de junho de 2018.  

 
Leia-se: 

1.3.2. Os nomes dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas serão 
divulgados no site da Faculdade Dinâmica 
(http://www.faculdadedinamica.com.br), no dia 22 de junho de 2018.  
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No item 3.1.1, onde se lê: 

d) A prova será realizada no dia 16 de junho de 2018, com início às 08 horas, 
com duração máxima de 04 (quatro) horas. 

 
Leia-se: 

d) A prova será realizada no dia 30 de junho de 2018, com início às 08 horas, 
com duração máxima de 04 (quatro) horas. 

 
 
 
No item 3.1.2, onde se lê: 

a) O resultado da análise do pré-projeto será divulgado no site da Faculdade 
Dinâmica (http://www.faculdadedinamica.com.br), no dia 29 de junho de 2018. 

 
Leia-se: 

a) O resultado da análise do pré-projeto será divulgado no site da Faculdade 
Dinâmica (http://www.faculdadedinamica.com.br), no dia 09 de julho de 2018. 

 
 
 

No item 3.1.3, onde se lê: 
Terceira etapa (de caráter classificatório, com valor de 100 pontos): entrevista 

presencial do candidato, prevista para ser realizada no período de 06 e 07 de julho 
com horário previamente marcado e divulgado no site da Faculdade Dinâmica Vale 
do Piranga ((http://www.faculdadedinamica.com.br).  
a) O resultado da entrevista será divulgado no site da Faculdade Dinâmica 

(http://www.faculdadedinamica.com.br), no dia 12 de julho de 2018. 
 
Leia-se: 

Terceira etapa (de caráter classificatório, com valor de 100 pontos): entrevista 

presencial do candidato, prevista para ser realizada no período de 13 e 14 de julho 
com horário previamente marcado e divulgado no site da Faculdade Dinâmica Vale 
do Piranga ((http://www.faculdadedinamica.com.br).  
a) O resultado da entrevista será divulgado no site da Faculdade Dinâmica 

(http://www.faculdadedinamica.com.br), no dia 16 de julho de 2018. 
 

 
 

No item 3.1.4, onde se lê: 
Quarta etapa (de caráter classificatório, com valor de 100 pontos): exame de 

proficiência em língua estrangeira (Língua Inglesa), de cunho obrigatório, a ser 
realizado no dia 16 de junho, às 14 horas, com duração máxima de 03 (três) horas, 
sendo o candidato considerado “APTO” ou “NÃO APTO”. 
(...) 
e) O resultado da prova será divulgado no site da Faculdade Dinâmica 

(http://www.faculdadedinamica.com.br), no dia 12 de julho de 2018. 
 
Leia-se: 

Quarta etapa (de caráter classificatório, com valor de 100 pontos): exame de 
proficiência em língua estrangeira (Língua Inglesa), de cunho obrigatório, a ser 
realizado no dia 30 de junho, às 14 horas, com duração máxima de 03 (três) horas, 
sendo o candidato considerado “APTO” ou “NÃO APTO”. 
(...) 
e) O resultado da prova será divulgado no site da Faculdade Dinâmica 

(http://www.faculdadedinamica.com.br), no dia 16 de julho de 2018. 
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No item 3.4, onde se lê: 

As provas referentes à primeira (prova escrita de conhecimento específico) e à 
quarta etapa (proficiência em língua estrangeira), a serem realizadas no dia 16 de 
junho, poderão, à escolha do candidato, ser realizadas tanto no campus da 
Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga, situado à Rua G, 205, Bairro Paraíso, 
Ponte Nova, Minas Gerais; quanto na sede da Fundação Nacional de Mediação de 
Conflitos, situada à Alameda Oscar Niemeyer, 1033/901, Edifício Atlanta (Portaria 
2), Villa da Serra, Belo Horizonte, Minas Gerais. 

 
Leia-se: 

As provas referentes à primeira (prova escrita de conhecimento específico) e à 
quarta etapa (proficiência em língua estrangeira), a serem realizadas no dia 30 de 
junho, poderão, à escolha do candidato, ser realizadas tanto no campus da 
Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga, situado à Rua G, 205, Bairro Paraíso, 
Ponte Nova, Minas Gerais; quanto na sede da Fundação Nacional de Mediação de 
Conflitos, situada à Alameda Oscar Niemeyer, 1033/901, Edifício Atlanta (Portaria 
2), Villa da Serra, Belo Horizonte, Minas Gerais. 
 

 
 
No item 4.4, onde se lê: 

O resultado final será divulgado publicamente no site da Faculdade Dinâmica 
(http://www.faculdadedinamica.com.br) no dia 18 de julho de 2018. 

 
Leia-se: 

O resultado final será divulgado publicamente no site da Faculdade Dinâmica 
(http://www.faculdadedinamica.com.br) no dia 20 de julho de 2018. 

 
 
 
 

No item 5.3, onde se lê: 

5.3 Os prazos de interposição de recurso, para cada etapa do processo seletivo, 
atenderão ao seguinte cronograma: 

5.3.1 Homologação das inscrições: 11 de junho 
5.4.1 Primeira etapa: 25 de junho 
5.5.1 Segunda etapa: 02 de julho 
5.6.1 Terceira etapa: 13 de julho 
5.7.1 Quarta etapa: 13 de julho 
5.8.1 Resultado final: 16 de julho 

 
Leia-se: 

5.3 Os prazos de interposição de recurso, para cada etapa do processo seletivo, 
atenderão ao seguinte cronograma: 

5.9.1 Homologação das inscrições: 23 de junho 
5.10.1Primeira etapa: 06 de julho 
5.11.1Segunda etapa: 10 de julho 
5.12.1Terceira etapa: 16 de julho 
5.13.1Quarta etapa: 16 de julho 
5.14.1Resultado preliminar: 19 de julho 

 
 
 

No item 6.1, onde se lê: 

6.1 As matrículas dos candidatos aprovados em primeira chamada serão feitas entre 

os dias 17 e 20 de julho de 2018, na Secretaria da Direção de Pesquisa e Pós-

Graduação (DPPG). 
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Leia-se: 

6.1 As matrículas dos candidatos aprovados em primeira chamada serão feitas entre 

os dias 30 de julho a 04 de agosto de 2018, na Secretaria da Direção de Pesquisa 

e Pós-Graduação (DPPG). 

 
 
No apêndice I, onde se lê: 

CRONOGRAMA RESUMIDO DO PROCESSO 
Data Atividade Prevista 

Inscrição 16 de abril a 04 de junho 
Divulgação das candidaturas homologadas 08 de junho 

Interposição de recurso às candidaturas 
homologadas 

11 de junho 

Realização da prova escrita e de língua 
estrangeira 

16 de junho 

Divulgação do resultado da prova escrita 22 de junho 

Interposição de recurso ao resultado da 
prova escrita 

25 de junho 

Divulgação do resultado do pré-projeto 29 de junho 

Interposição de recurso ao resultado do 
pré-projeto 

02 de julho 

Entrevista 06 e 07 de julho 

Divulgação do resultado da entrevista e da 
prova de língua estrangeira 

12 de julho 

Interposição de recurso ao resultado da 
entrevista e da prova de língua estrangeira 

13 de julho 

Resultado preliminar 16 de julho  
Interposição de recurso ao resultado final 17 de julho 

Resultado Final 18 de julho 
Matrícula 23 a 27 de julho 

Início das aulas 11 e 12 de agosto 
 

Leia-se: 
CRONOGRAMA RESUMIDO DO PROCESSO 

Data Atividade Prevista 

Inscrição 16 de abril a 20 de junho 
Divulgação das candidaturas homologadas 22 de junho 

Interposição de recurso às candidaturas 
não-homologadas 

23 de junho 

Realização da prova escrita e de língua 
estrangeira 

30 de junho 

Divulgação do resultado da prova escrita 05 de julho 

Interposição de recurso ao resultado da 
prova escrita 

06 de julho 

Divulgação do resultado do pré-projeto 09 de julho 

Interposição de recurso ao resultado do 
pré-projeto 

10 de julho 

Entrevista 13 e 14 de julho 

Divulgação do resultado da entrevista e da 
prova de língua estrangeira 

16 de julho 

Interposição de recurso ao resultado da 
entrevista e da prova de língua estrangeira 

17 de julho 

Resultado preliminar 18 de julho  
Interposição de recurso ao resultado 
preliminar 

19 de julho 



  
 

Resultado Final 20 de julho 
Matrícula 30 de julho a 04 de agosto 

Início das aulas 10 e 11 de agosto 
 
 
 
 

Luiz Gustavo Santos Cota 
Coordenador de Pós-Graduação 

Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga (FADIP) 
 
 
 

Rodrigo Siqueira Batista 
Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação 

Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga (FADIP) 
 
 
 
 

Leilson Soares Viana 
Diretor Acadêmico 

Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga (FADIP) 
 
 
 
 

José Cláudio Maciel de Oliveira 
Diretor Geral 

Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga (FADIP) 
 
 

 
 

 


