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Retificação do Edital Regular de Seleção 2021 – DOUTORADO e MESTRADO 

A coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (NPGAU) da Escola de 

Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais no uso de suas atribuições RETIFICA o Edital 

Regular de Selelção 2021 - DOUTORADO e MESTRADO, nos seguintes termos:  

 

7. Do processo seletivo do Mestrado 

Onde se lê 

7.2 - Etapa 1: Prova de conhecimentos de Arquitetura e Urbanismo, consiste numa prova escrita, 

sem consulta, referenciada por títulos que serão divulgados no website do Programa até 01/03/2021. 

A cada título corresponderá uma questão avaliada em 100 (cem) pontos. O(A) candidato(a) poderá 

escolher 2 (duas) das 3 (três) questões para serem respondidas ou responder a todas elas. O resultado 

desta etapa será calculado pela média dos pontos obtidos nas 2 (duas) questões de melhor 

desempenho do(a) candidato(a); a questão com a menor pontuação será desconsiderada. Serão 

avaliados: conhecimento dos temas e domínio conceitual (50%); capacidade de argumentação (25%); 

clareza na expressão escrita (25%). A prova será realizada dia 18/06/2021, de 14h às 17h, e tempo de 

tolerância até às 18 horas para o envio das respostas, conforme instruções a serem enviadas um dia 

antes da prova para o e-mail informado pelo(a) candidato(a) no formulário eletrônico de inscrição. O(A) 

candidato(a) que se identificar na prova, será eliminado(a) do certame. O(A) candidato(a) se 

responsabiliza por garantir banda de internet suficiente para recepção e transmissão das perguntas e 

respostas da prova; problemas na conexão por parte do(a) candidato(a), que inviabilizem o envio das 

respostas no tempo estipulado, implicam desclassificação. O resultado será divulgado no website do 

NPGAU no dia 05/07/2021.  

 

Leia-se 
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candidato(a); a questão com a menor pontuação será desconsiderada. Serão avaliados: conhecimento 

dos temas e domínio conceitual (50%); capacidade de argumentação (25%); clareza na expressão 

escrita (25%). A prova será realizada dia 18/06/2021, de 14h às 17h, e tempo de tolerância até às 18 

horas para o envio das respostas, conforme instruções a serem enviadas um dia antes da prova para 

o e-mail informado pelo(a) candidato(a) no formulário eletrônico de inscrição. O(A) candidato(a) que se 

identificar na prova, será eliminado(a) do certame. O(A) candidato(a) se responsabiliza por garantir 

banda de internet suficiente para recepção e transmissão das perguntas e respostas da prova; 

problemas na conexão por parte do(a) candidato(a), que inviabilizem o envio das respostas no tempo 

estipulado, implicam desclassificação. O resultado será divulgado no website do NPGAU no dia 

05/07/2021.  
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