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PÓS – GRADUAÇÃO DE CLÍNICA EM SAÚDE MENTAL DA FACULDADE 

DINÂMICA DO VALE DO PIRANGA 

 

A Direção de Pesquisa e Pós-Graduação, no uso de suas atribuições, torna público a 

retificação do Edital DPPG nº 15, de 06 de dezembro de 2019, à inscrição de 

candidatos ao curso de Pós-Graduação Lato Sensu de Clínica em Saúde Mental, para 

ingresso no primeiro semestre de 2020, no que se refere à prorrogação do prazo de 

inscrições e alteração do cronograma resumido do processo de matrícula, conforme 

descrito a seguir. 

  

DA INSCRIÇÃO DO CANDIDATO 

Onde se lê: 
O início das atividades letivas está previsto para o dia 14 de fevereiro de 2020. A 
previsão é de que as aulas ocorram às sextas-feiras das 17h às 22h40min, e aos 
sábados das 8h às 14h40min. Os horários poderão ser alterados. 
 
Leia-se: 

O início das atividades letivas está previsto para o dia 13 de março de 2020. A previsão 

é de que as aulas ocorram às sextas-feiras das 17h às 22h40min, e aos sábados das 

8h às 14h40min. Os horários poderão ser alterados. 

 

 

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 06 de dezembro a 31 de janeiro. 
 
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 06 de dezembro a 06 de março de 2020. 
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No item 1.1, onde se lê: 
b) Apresentar pelo e-mail dppgsecretaria@faculdadedinamica.com.br , até o dia 31 de 
janeiro, os documentos exigidos, descritos no item 1.2. 
 
Leia-se: 
b) Apresentar pelo e-mail dppgsecretaria@faculdadedinamica.com.br , até o dia 06 de 
março de 2020, os documentos exigidos, descritos no item 1.2. 
 
 
 
No item 1.3.2, onde se lê: 
Os nomes dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas serão divulgados 
no site da Faculdade Dinâmica ( http://www.faculdadedinamica.com.br ), no dia 04 de 
fevereiro de 2020. 
 
Leia-se: 
Os nomes dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas serão divulgados 
no site da Faculdade Dinâmica ( http://www.faculdadedinamica.com.br ), no dia 10 de 
março de 2020. 
 
 
 
 
DA MATRÍCULA 
 
No item 6.1, onde se lê: 
As matrículas dos candidatos selecionados serão feitas entre os dias 05 e 07 de 
fevereiro de 2020, na Secretaria da Direção de Pesquisa e Pós-Graduação (DPPG). 
 
Leia-se: 
As matrículas dos candidatos selecionados serão feitas entre os dias 11 e 12 de março 
de 2020, na Secretaria da Direção de Pesquisa e Pós-Graduação (DPPG). 
 
 
 
 

Ponte Nova/MG, 30 de janeiro de 2020 
 
 
 

Luiz Gustavo Santos Cota 
Coordenador de Pós-Graduação 

Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga (FADIP) 
 
 
 

Lúcia Meirelles Lobão Protti 
Diretora de Pesquisa e Pós-Graduação 

Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga (FADIP) 
 
 
 

José Cláudio Maciel de Oliveira 
Diretor Geral 

Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga (FADIP) 
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APÊNDICE I  
 

CRONOGRAMA RESUMIDO DO PROCESSO 
 
 
 

ATIVIDADE PREVISTA  DATA 

Inscrição 06 de dezembro de 2019 a 06 de março de 2020 

Envio do currículo lattes Até 06 de março de 2020 

Divulgação da candidaturas homologadas 10 de março de 2020 

Matrícula 11 e 12 de março de 2020 

Início das aulas 13 de março de 2020 

 


