
ANEXO I 

 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº 001/2021 DO CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU MBA EM DESIGN THINKING E INOVAÇÃO 

(MBADTI) – MODALIDADE ENSINO A DISTÂNCIA (EAD), TURMA 2022-2023 

 

Evento Data(s) 
Horário 

limite 
Local 

Período de Inscrições 
5/11/2021 a 

23/11/2021 

Até às 

23h59min 

do dia 

23/11/2021 

https://www.emc.ufg.br/p/40043-mba-em-

design-thinking-e-inovacao e 

https://forms.gle/NdVjaSVPzE5j1i9XA 

Resultado da 

Homologação das 

Inscrições 

25/11/2021  
Até às 

18h00min 

Publicação das inscrições homologadas: 

https://www.emc.ufg.br/p/40043-mba-em-

design-thinking-e-inovacao 

Recebimento dos 

recursos contra o 

resultado da 

Homologação das 

Inscrições 

29/11/2021 
Até às 

18h00min 

Recursos devem ser enviados por 

mensagem de e-mail para: 

mbadti.emc@ufg.br 

Resposta a recursos 

contra o resultado da 

Homologação das 

Inscrições 

30/11/2021 
Até às 

12h00min 

Respostas enviadas por e-mail aos 

requerentes e, caso necessário, retificação 

das inscrições homologadas: 

https://www.emc.ufg.br/p/40043-mba-em-

design-thinking-e-inovacao 

Resultado parcial do 

Processo Seletivo 
30/11/2021 

Até às 

12h00min 

Publicação do resultado parcial: 

https://www.emc.ufg.br/p/40043-mba-em-

design-thinking-e-inovacao 

Recebimento dos 

recursos contra o 

resultado parcial do 

Processo Seletivo 

1/12/2021 
Até às 

12h00min 

Recursos devem ser enviados por 

mensagem de e-mail para: 

mbadti.emc@ufg.br 

Resposta a recursos 

contra o resultado 

parcial do Processo 

Seletivo 

2/12/2021 
Até às 

12h00min 

Respostas enviadas por e-mail aos 

requerentes e, caso necessário, retificação 

do resultado parcial em: 

https://www.emc.ufg.br/p/40043-mba-em-

design-thinking-e-inovacao 

Sorteio para 

desempate dos 

candidatos com 

mesma pontuação 

2/12/2021 14h00min Google Meet 

Homologação do 

resultado final do 

Processo Seletivo 

pelo Conselho 

Diretor da 

EMC/UFG 

3/12/2021 
Até às 

18h00min 
Direção da EMC/UFG 

Resultado final do 

Processo Seletivo e 

convocação para 

matrícula em 

primeira chamada 

3/12/2021 
Até às 

18h00min 

Publicação do resultado final e 

convocação dos selecionados para 

matrícula em primeira chamada: 

https://www.emc.ufg.br/p/40043-mba-em-

design-thinking-e-inovacao 
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Divulgação do site da 

FUNAPE para 

emissão de boleto e 

recolhimento da taxa 

de matrícula 

Até 

3/12/2021 

Até às 

18h00min 

Publicação em: 

https://www.emc.ufg.br/p/40043-mba-em-

design-thinking-e-inovacao 

Matrículas em 

primeira chamada  

4/12/2021 a 

8/12/2021 

Até às 

23h59min 

https://forms.gle/AGKBRRH388rvqGbQ9 

Enviar comprovante de pagamento da taxa 

de matrícula de imediato para o e-mail: 

mbadti.emc@ufg.br 

Convocação para 

matrícula em 

segunda chamada 

10/12/2021 
Até às 

18h00min 

Publicação em: 

https://www.emc.ufg.br/p/40043-mba-em-

design-thinking-e-inovacao 

Matrículas em 

segunda chamada  

11/12/2021 

a 

15/12/2021 

Até às 

23h59min 

https://forms.gle/AGKBRRH388rvqGbQ9

Enviar comprovante de pagamento da taxa 

de matrícula de imediato para o e-mail: 

mbadti.emc@ufg.br 

Convocação para 

matrícula em   

terceira chamada 

17/12/2021 
Até às 

18h00min 

Publicação em: 

https://www.emc.ufg.br/p/40043-mba-em-

design-thinking-e-inovacao 

Matrículas em 

terceira chamada  

18/12/2021 

a 

22/12/2021 

Até às 

23h59min 

https://forms.gle/AGKBRRH388rvqGbQ9 

Enviar comprovante de pagamento da taxa 

de matrícula de imediato para o e-mail: 

mbadti.emc@ufg.br 

Início do Curso 31/1/2022 
A partir das 

0h5min 
AVA Google Sala de Aula 

Aula magna 

(obrigatória) 
4/2/2022 18h às 22h Google Meet e/ou Zoom 

Entrega pelos 

matriculados de 

cópias autenticadas 

da documentação 

exigida para a 

matrícula 

Até 

30/4/2022 

Horário 

comercial  

Envio das cópias autenticadas por meio de 

correspondência registrada e do 

comprovante de rastreamento para o         

e-mail: mbadti.emc@ufg.br,                          

ou presencialmente na Secretaria do Curso 

mediante agendamento prévio, conforme 

itens 5.15, 5.16 e 5.17 deste Edital. 

 
 

https://www.emc.ufg.br/p/40043-mba-em-design-thinking-e-inovacao
https://www.emc.ufg.br/p/40043-mba-em-design-thinking-e-inovacao
https://forms.gle/AGKBRRH388rvqGbQ9
mailto:mbadti.emc@ufg.br
https://www.emc.ufg.br/p/40043-mba-em-design-thinking-e-inovacao
https://www.emc.ufg.br/p/40043-mba-em-design-thinking-e-inovacao
https://forms.gle/AGKBRRH388rvqGbQ9
https://forms.gle/AGKBRRH388rvqGbQ9
mailto:mbadti.emc@ufg.br
https://www.emc.ufg.br/p/40043-mba-em-design-thinking-e-inovacao
https://www.emc.ufg.br/p/40043-mba-em-design-thinking-e-inovacao
https://forms.gle/AGKBRRH388rvqGbQ9
mailto:mbadti.emc@ufg.br
mailto:mbadti.emc@ufg.br

