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O Colegiado do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Artes abre chamada 
aos interessados em se candidatar a bolsas três bolsas CAPES e duas bolsas 
FAPEMIG, para que no período de 27 a 30 de agosto de 2018, preencham o 
formulário de candidatura e enviem a documentação necessária para o e-mail 
ppgartes@uemg.br  
 
1. Das Candidaturas 
 
1,1 . Poderá se candidatar o mestrando com vínculo regular com o PPG Artes, e que 
compõe a Turma 3.  
 
1.2.A candidatura será realizada através do formulário constante do Anexo I e o envio 
da documentação necessária especificada no item 2.  
 
 1.3.. Serão consideradas válidas as candidaturas postadas no e-mail 
ppgartes@uemg.br até as 18:00 do dia 30/08/2018.  
 
 
1..4. A Coordenação do PPG Artes não se responsabiliza por candidaturas realizadas 
fora do prazo especificado no item 1.3 e nem por problemas de conexão ocorridos 
durante o processo de inscrição. 
 
1.5. Os candidatos terão disponibilizados os computadores do Laboratório de 
Informática, localizado na Sede do PPG Artes, na Rua Paraíba, 232, Bairro 
Funcionários.   
 
2. Dos Documentos Necessários à Candidatura: 

 
2.1 Formulário de candidatura Constante do Anexo I 

 
2.2. Apresentação de um plano de trabalho acadêmico contendo, ao final, justificativa 
embasada e objetiva do motivo da candidatura à bolsa. 
 
2.3 Histórico Escolar contendo das disciplinas já cursadas (Esse item será anexado 
ao processo de candidatura de cada mestrando pela Secretaria PPG Artes).  

3- Da Comissão de Avaliação das Candiaturas 

 A Comissão de Avaliação das Candiaturas será composta pelo Colegiado PPG Artes, 
que deliberará, em reunião extraordinária, a ser realizada em 31/08/2018, ás 16:30, 
pelas candidaturas aprovadas.  
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4. Dos Critérios de Avaliação das Candidaturas  

As candidaturas às bolsas serão avaliadas pelos seguintes critérios e escores:  

 Critério Escore 

Nota de Classificação no Processo Seletivo PPG Artes  100 pontos  

Histórico Escolar com as disciplinas já cursadas e 
respectivas notas   

Média 
Aritmética  

Plano de Trabalho Acadêmico + Justificativa  100 pontos  

 
Em caso de empate em todos os critérios avaliados, a candidatura selecionada será 
aquela que receber a maior pontuação no Plano de Trabalho/Justificativa e, 
persistindo o empate, terá preferência o candidato mais idoso.  
 
3. Do Resultado e do Recurso 
 
3.1 . O resultado será publicado no site do PPG Artes (http://mestradoartes.uemg.br/), 

a partir das 20:00 do dia 03/09/2018.  
 

3.2. Será permitido recurso contra o resultado, fundamentado, e, entregue, 
pessoalmente na Secretaria do PPG Artes, no dia 04/09/2018, que será analisado 
pela Coordenação (Ad Referendum do Colegiado).  
 
3.3. O resultado final será publicado, no dia 05/09/2018, às 10:00 no site do PPG 
Artes (http:// http://ppgartes.uemg.br/), data em que a lista das candidaturas 
aprovadas será encaminhada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.  
 
4. Das Disposições Gerais  
 
4.1 Ao assinar o formulário de inscrição, constante do Anexo I, o candidato (a) 
concorda com todas as disposições elencadas neste Chamamento e declara ter 
conhecimento do conteúdo aqui exposto.  
 
4.2. Ficam os candidatos às duas bolsas FAPEMIG cientes de que não poderão 
apresentar vínculo empregatício e que a dedicação ao Programa deve ser integral.  
 
4.3. Ficam os candidatos às três bolsas CAPES cientes de que poderão apresentar 
vínculo empregatício, desde que haja anuência do (a) respectivo orientador (a). 
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4.4. Para definição da modalidade (CAPES ou FAPEMIG) da bolsa a ser concedida 
ao candidato aprovado, será utilizado o critério de ordem de classificação. Aos 
candidatos melhor classificados serão concedidas bolsas CAPES.  
 
4.5. Os candidatos selecionados deverão possuir ou abrir conta-corrente no Banco 
do Brasil, para recebimento do recurso.  
 
4.6. Os candidatos selecionados para as bolsas FAPEMIG deverão entregar até 08 
de setembro a documentação necessária para implementação da bolsa à Secretaria 
do PPG Artes, junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, até o dia 
09/09/2018.  
 
4.7.Serão eliminados os candidatos que não entregarem a documentação no prazo 
especificado no item 1.3, ou que a entregarem incompletas e com pendências.  
 
4.8 . Os casos omissões serão deliberados pelo Colegiado PPG Artes. 
 
Belo Horizonte, aos 23 de agosto de 2018.  
 
 
 
 

Luiz Alberto Bavaresco de Naveda 
 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Artes 
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ANEXO I 

Formulário de Candidatura às Bolsas CAPES e FAPEMIG 

2018 

Nome:  

Filiação: 

Endereço: 

E-mail: 

Telefone (Celular e Fixo): 

Data de Ingresso no PPG Artes:  

Origem Escola Pública 

( ) Ensino Fundamental 

( ) Ensino Médio  

( ) Não sou originário(a) de escola pública  

Vínculo Empregatício: 

Trabalho Autônomo:  

Documentos Anexados: 

(  ) Plano de Trabalho Acadêmico e Justificativa 

Declaro, para os devidos fins, conhecer e aceitar as normas especificadas no 

Chamamento para candidaturas à Bolsas CAPES e FAPEMIG do Programa de 

Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado em Artes – UEMG (PPG Artes).  

Belo Horizonte, ______/_____/______ 

Assinatura do Candidato(a)  
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