PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS A DISCIPLINAS ISOLADAS
NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020
EDITAL Nº 01/2020
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em ARTES, das Unidades Escola de Música e
Escola Guignard, torna pública a abertura de inscrições e estabelece as normas para o processo
de seleção de candidatos a disciplinas isoladas do curso de Mestrado em Artes, para o primeiro
semestre de 2020.
Outras informações sobre o Programa poderão ser obtidas na página eletrônica da UEMG,
endereço: <http://www.uemg.br> e do Programa, no endereço http://ppgartes.uemg.br
LOCAL E HORÁRIO DAS AULAS
1.1. O Curso será ministrado na Rua Paraíba, 232 - Bairro Funcionários - Belo Horizonte - MG.
1.2. As disciplinas ocorrerão de acordo com o cronograma disposto no item 4 deste edital.
2. DA INSCRIÇÃO
2.1. O período de inscrições vai de 19/02/2020 a 02/03/2020
2.2. A inscrição deverá ser feita presencialmente na Secretaria do PPG Artes, no endereço: Rua
Paraíba, 232 - Bairro Funcionários - Belo Horizonte - MG. Horário de funcionamento da
Secretaria PPG Artes: de 9:00 às 17h.
2.3. Documentos para inscrição: Cópia simples e legível dos documentos listados abaixo. O
candidato receberá e-mail de confirmação da inscrição, após conferência da documentação
solicitada.
a) Diploma e histórico da graduação e diploma da pós-graduação, se for o caso. Na ausência
dos diplomas de graduação ou de pós-graduação, deverá ser apresentado documento
equivalente, expedido pela secretaria acadêmica da instituição de origem.
b) RG e CPF.
c) Currículo Lattes.
2.4. Caso a documentação não esteja conforme disposto neste Edital caberá o indeferimento da
inscrição.
3. DA AVALIAÇÃO
3.1. A avaliação dos candidatos para matrícula em regime de disciplina isolada será realizada
pelo professor responsável pela disciplina.
3.2. A avaliação compreenderá a análise da documentação disposta no item 2.3 e critérios
conforme barema apresentado abaixo:

Critério

Análise da carta de interesse dos candidatos considerando a argumentação
apresentada e sua afinidade com a ementa da disciplina
Análise do Currículo Vitae/Portfólio considerando a área de formação do
candidato, sua produção acadêmica e a adequação de seu perfil à ementa da
disciplina
Análise do Currículo Vitae/Portfólio considerando a área de atuação do
candidato, sua produção artística, sua atuação profissional e a adequação de
seu perfil à ementa da disciplina
TOTAL

Pontuação
40 pontos
30 pontos

30 pontos

100 pontos

4. DAS DISCIPLINAS OFERTADAS E NÚMERO DE VAGAS

Palavras e escritos de
artista

Dra. Celina Lage

Carga
Horária
60h

Tópicos especiais III Ateliê transartes:
experimentos híbridos e
apropriações artísticas
em realidades diversas
Tópico Especial
II: Métodos para estudo
de imagem e música
digital na pesquisa em
Artes

Dr. Pablo Gobira

60h

4

Terça-feira
08:00
às 12:00 hs

5

Dr. Luiz Naveda

30h

2

Quarta-feira
Março/abril
08:00 às
12:00 hs

5

Tópico Especial II História e fontes áudiovisuais: experiências,
linguagens e regimes de
historicidade
Ciências Cognitivas e
Artes

Dr. Loque Arcanjo

30h

2

Quarta-feira
Maio/junho
08:00 às
12:00 hs

5

Dra. Marília Nunes

60h

4

Quinta-feira
08:00 às
12:00

5

Tópico especial II:
Etnografia das práticas
artísticas : ateliê de
leituras, escuta e escrita

Dra. Lúcia Campos

30h

2

Sexta-feira
Março/abril
08:00 às
12:00 hs

5

Tópico Especial II Aproximações entre o
humor e a Arte
Contemporânea,
(maio/junho OP - 30 hs)

Dra. Juliana Silveira Mafra

30h

2

Sexta-feira
Maio/junho
08:00 às
12:00

5

Disciplina

Professor

Créditos

Data/Hora

Vagas

4

Segundafeira
14:00 às
18:00

5

5. RESULTADO
5.1. A relação nominal dos candidatos aprovados, por disciplina, nos termos estabelecidos neste
Edital, será publicada a partir do dia 04/03/2020 na página eletrônica do Programa:
http://ppgartes.uemg.br
6. RECURSOS
6.1. Os candidatos poderão apresentar recursos relativos às disciplinas isoladas, na secretaria
da Pós-Graduação em Artes, no dia 05/03/2020. O resultado dos recursos será publicado, no dia
06/03/2020, no site da Pós-Graduação em Artes.
7. MATRÍCULA
7.1. Os candidatos aprovados deverão requerer sua matrícula nos dias 06 a 09/03/2020, na
Secretaria do PPG Artes, no endereço: Rua Paraíba, 232 - Bairro Funcionários - Belo Horizonte MG. Horário de funcionamento da Secretaria PPG Artes: de 9:00 às 17h
7.2. É permitida a matrícula em até 2 disciplinas em regime de disciplina isolada no mesmo
semestre letivo.
7.3. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA MATRÍCULA:
a) Formulário de matrícula devidamente preenchido e assinado, disponível na Secretaria do
Programa.
b) Apresentação, na Secretaria do Programa, dos documentos originais da inscrição e dos
comprovantes originais do currículo lattes.
8. CASOS OMISSOS
Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa.

Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2020.
Prof. Lúcia Pompeu de Freitas Campos
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Artes

