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Onde se lê: 
 

5.22 Os candidatos aprovados na prova de inglês apresentarão os respectivos 

seminários no dia 17/02/2022 a partir de 09 h, de acordo com a ordem de 

inscrição e em seguida serão avaliados pela banca examinadora.  

5.2.1. O candidato que optar, no ato da inscrição, por realizar a apresentação do seminário 

por videoconferência irá receber o link de acesso no email indicado na Ficha de Inscrição.  

5.2.2. Todos os candidatos devem se reunir com a Banca Examinadora, presencialmente 

ou não, no dia 17/02/2022, às 09:00, já com suas apresentações prontas a serem 

apresentadas à banca examinadora e o não comparecimento implicará na eliminação do 

candidato;  

6.3. O resultado da avaliação dos seminários estará disponível a partir do dia 17/02/2022, no 

site www.cbiol.nupeb.ufop.br  

 
 Leia-se 
 

5.22 Os candidatos aprovados na prova de inglês apresentarão os respectivos 

seminários no dia 18/02/2022 a partir de 09 h, de acordo com a ordem de 

inscrição e em seguida serão avaliados pela banca examinadora.  

5.2.1. O candidato que optar, no ato da inscrição, por realizar a apresentação do seminário 

por videoconferência irá receber o link de acesso no email indicado na Ficha de Inscrição.  

5.2.2. Todos os candidatos devem se reunir com a Banca Examinadora, presencialmente 

ou não, no dia 18/02/2022, às 09:00, já com suas apresentações prontas a serem 

apresentadas à banca examinadora e o não comparecimento implicará na eliminação do 

candidato;  

6.3. O resultado da avaliação dos seminários estará disponível a partir do dia 18/02/2022, no 

site www.cbiol.nupeb.ufop.br 
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