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ERRATA 

 

Levando em consideração a utilização equivocada do e-mail do Departamento de 

Engenharia de Agronegócios, onde se lê: vea@id.uff.br, leia-se vea.vei@id.uff.br. 

Dessa forma, serão alterados os seguintes trechos do referido edital: 

Onde se lê: 

2.3 Os(as) interessados(as) deverão enviar uma mensagem com a documentação 

solicitada nesta chamada para o e-mail do Departamento de Engenharia de 

Agronegócios: vea@id.uff.br, com o assunto “Inscrição para Coordenador de curso 

Lato Sensu”; 

Leia-se: 

2.3 Os(as) interessados(as) deverão enviar uma mensagem com a documentação 

solicitada nesta chamada para o e-mail do Departamento de Engenharia de 

Agronegócios: vea.vei@id.uff.br, com o assunto “Inscrição para Coordenador de 

curso Lato Sensu”; 

Onde se lê: 

6. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

Poderão ser interpostos recursos ao resultado preliminar no dia 09/11/2022. O recurso 

deverá ser encaminhado por e-mail vea@id.uff.br. 

Leia-se: 

6. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

Poderão ser interpostos recursos ao resultado preliminar no dia 09/11/2022. O recurso 

deverá ser encaminhado por e-mail vea.vei@id.uff.br. 
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Onde se lê:  

DATA ATIVIDADE 

06/10/2022 Publicação do Edital VEA 09/2022. 

06/10/22 a 

07/11/2022 

A INSCRIÇÃO e o envio da documentação deverão ocorrer no 

email do VEA: vea@id.uff.br 

08/11/2022 

Divulgação do RESULTADO PRELIMINAR DA SELEÇÃO 

no site: http://www.vea.uff.br  e http://www.cead.uff.br 

09/11/2022 

Prazo para RECURSO: O recurso deverá ser encaminhado por 

e-mail vea@id.uff.br  

10/11/2022 

Divulgação do RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO nos 

sites: http://www.vea.uff.br  e http://www.cead.uff.br  

 

Leia-se: 

DATA ATIVIDADE 

06/10/2022 Publicação do Edital VEA 09/2022. 

06/10/22 a 

07/11/2022 

A INSCRIÇÃO e o envio da documentação deverão ocorrer no 

email do VEA: vea.vei@id.uff.br 

08/11/2022 

Divulgação do RESULTADO PRELIMINAR DA SELEÇÃO 

no site: http://www.vea.uff.br  e http://www.cead.uff.br 

09/11/2022 

Prazo para RECURSO: O recurso deverá ser encaminhado por 

e-mail vea.vei@id.uff.br  

10/11/2022 

Divulgação do RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO nos 

sites: http://www.vea.uff.br  e http://www.cead.uff.br  

 

 

Volta Redonda, 19 de outubro de 2022. 

 

 

_______________________________________ 

Fabiana Soares dos Santos 

Chefe do Departamento de Engenharia de Agronegócios 
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