
 

O Programa de Pós-Graduação em Artes da UEMG comunica a prorrogação 
do prazo das inscrições para a seleção de interessados em cursar disciplinas 
isoladas, no segundo semestre de 2019, atendendo normatização contida no 
artigo 32 de seu Regimento Interno, disponível em http://ppgartes.uemg.br/ 

 

Período de inscrição presencial: 10/07/2019 a 23/08/2019 

Resultado da Seleção: 30/08/2019 

Matrícula Presencial: 
 

Horário de funcionamento da Secretaria PPG Artes: de 9:00 às 17h 
Local: Rua Paraíba, 232 - Bairro Funcionários - Belo Horizonte - MG 

 
NÚMERO DE VAGAS: As turmas de cada disciplina serão organizadas após 
a matrícula dos alunos regulares, obedecendo ao número máximo de 25 
alunos ou da capacidade das salas de aula onde a disciplina será ofertada. de 
até 16 (dezesseis) alunos. 

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E INFORMAÇÕES PARA INSCRIÇÃO: 

 
• Requerimento de matrícula (a ser preenchido no ato da inscrição) 

• Cópia de CPF 

• Diploma e histórico escolar de curso superior finalizado (cópia para 
cada disciplina pretendida) 
• Carta de interesse na disciplina escolhida 
• Currículo Lattes comprovado (cópia para cada disciplina pretendida) 
• Certidão de nascimento ou casamento 
• Título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral 
• Cópia do passaporte, se candidato estrangeiro 
• A inscrição é 

gratuita Das 

Disposições Gerais 

• As disciplinas ofertadas são as elencadas no Anexo I 

 
-Cada candidato poderá requerer matrícula em até 2 (duas) disciplinas por 
semestre. 

 
 

-A matrícula em disciplina isolada não assegura vínculo 
com o curso regular, portanto, os candidatos aceitos não 
farão jus a identidade estudantil ou bolsa de estudos. 

 
-O aluno matriculado em disciplina isolada ficará sujeito 
às normas exigidas para o aluno regular, com relação à 
frequência e à avaliação de aproveitamento. 

http://ppgartes.uemg.br/


 

Dos Critérios de Seleção 
 

A seleção será realizada pelos professores responsáveis 
pela disciplina, considerando o número de vagas 
disponíveis e atendendo aos seguintes critérios: 

 
• Análise da carta de interesse dos candidatos 
considerando a argumentação apresentada e sua 
afinidade com a ementa da disciplina, com o valor de 40 
pontos. 

 

• Análise do Currículo Vitae/Portfólio considerando a área 
de formação e atuação do candidato, sua produção 
acadêmica e artística, sua atuação profissional e a 
adequação de seu perfil à ementa da disciplina, com o 
valor de 60 pontos. 

 
•  Serão classificados os candidatos com média mínima de 

70 pontos. 

 

Resultados: 
 

O resultado será divulgado no site do Programa no dia 
30/08/2019 em ordem decrescente de classificação. 
Poderão efetuar a matrícula aqueles classificados até o 
número máximo de vagas disponíveis por disciplina. 
Havendo desistências serão convocados os 
classificados subsequentes. As matrículas serão 
efetuadas no período de 02 a 05/09/2019, devendo o 
aluno selecionado comparecer à Secretaria PPG Artes 
para confirmação da matrícula. 

 
Belo Horizonte, aos 

12 de agosto de 
2019. 

 
 

Professor Dr. Luiz Alberto Bavaresco de 
Naveda Coordenador do Programa de Pós- 
Graduação Stricto Sensu em Artes 


