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Edital nº 001/2017 

 

O Diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, faz saber que, 

no período de 01 a 13 de julho de 2017, estarão abertas as inscrições para admissão 

ao Curso de Especialização em Políticas Públicas, na modalidade  presencial. Da inscrição: 

As inscrições serão feitas na home page: http://conveniar.ipead.com.br/eventos/ , até 

as 23 horas e 59 minutos do dia 13/07/2017, mediante o preenchimento e envio online 

do formulário de inscrição e documentação requerida no item V deste edital, e 

pagamento do boleto de inscrição no valor de R$20,00.  I – Das vagas: Serão ofertadas 

o total de 40 (quarenta) vagas para o 2º semestre do ano de 2017,  sendo necessário 

um mínimo de 25 (vinte e cinco) alunos pagantes  matriculados para que o curso seja 

viabilizado. II – Das bolsas: Nos termos da Resolução nº 07/2004 do Conselho 

Universitário da UFMG, 10% (dez por cento) das vagas deverão ser reservadas para 

participação gratuita de candidatos carentes e de servidores da UFMG, sempre que 

aprovados em processo seletivo. O candidato selecionado poderá habilitar-se à 

participação gratuita, desde que seja caracterizado carente pela FUMP (site: 

www.fump.ufmg.br) ou selecionado pela Pró-Reitoria de Recursos Humanos, caso seja 

servidor. O número de bolsas concedidas deverá ser dividido entre o segmento servidor 

e o segmento comunidade externa. As vagas não preenchidas por um segmento, deverão 

ser oferecidas ao outro. No caso de vaga única ou em número impar, será priorizado o 

segmento servidor da UFMG. Informações sobre procedimentos para solicitação 

de bolsa, disponível para download no link 

http://conveniar.ipead.com.br/eventos/.III – Seleção: A Banca Examinadora será 

composta por três professores titulares e 1 suplente que realizarão a seleção  nos dias 

17 e 18 de julho de 2017 e será baseada nos seguintes itens: análise do curriculum 

vitae; do histórico escolar e do plano de estudos que o candidato pretenda desenvolver 

na monografia e que seja pertinente à área de Políticas Públicas (máximo de 03 páginas). 

Será atribuída nota de 1 a 100 a cada um dos itens, levando-se em conta os seguintes 

critérios: desempenho escolar avaliado em termos das notas obtidas no curso de 

graduação; experiência profissional pertinente à área de políticas públicas; grau de 

coerência e clareza na redação do plano de estudos proposto, bem como sua pertinência 

ao campo das políticas públicas. A Banca não terá acesso à identidade dos candidatos. 

Serão classificados os candidatos com média igual ou superior a 70(setenta). Havendo 

empate, serão utilizados os seguintes critérios para desempate: 1º) área de formação 

do candidato na graduação, dando-se preferência a cursos no campo das ciências sociais 

básicas e aplicadas; 2º) a média global no histórico escolar do curso de graduação feito. 
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IV – Resultado: Os resultados serão divulgados por escrito na Secretaria do DCP, sala 

4111, do prédio da FAFICH, Campus da UFMG e por internet no site 

http://conveniar.ipead.com.br/eventos/, no dia 19 de julho de 2017. Na divulgação 

dos resultados será atribuída nota a todos os candidatos em ordem decrescente de 

média apurada.  Serão divulgadas também as notas obtidas em cada prova. Após a 

divulgação do resultado da seleção, os candidatos poderão ter acesso às respectivas 

avaliações e, se couber, os candidatos poderão apresentar recurso ao coordenador do 

Colegiado do Curso de Especialização em Políticas Públicas até dez dias após a dita 

divulgação. V – Documentação Exigida: a) Histórico Escolar da graduação; b) cópia do 

diploma de graduação expedido por estabelecimento oficial ou oficialmente 

reconhecido, ou de outro documento que comprove estar o candidato em condições de 

concluir o curso de graduação até o término do período para registro acadêmico no curso 

de pós-graduação, ficando tal registro condicionado à prova de conclusão da graduação; 

c) Plano de Trabalho; d) Curriculum Vitae, incluindo endereço completo, telefone e e-

mail; e) Cópia de CPF, Carteira de Identidade, Cópia de Título de Eleitor, Certificado 

de Reservista; f) prova de estar em dia com as obrigações eleitorais através da certidão 

de quitação eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (só será considerada válida aquela 

obtida no site www.tse.gov.br/internet/servicos_eleitor/quitacao.htm); g) 

comprovante de endereço, h) xerox de certidão de nascimento ou casamento; j) 01(uma) 

fotografia 3x4; e i) no caso de candidato estrangeiro, aplicam-se as exigências da 

legislação em vigor e exige-se comprovação do domínio instrumental da língua 

portuguesa (documento emitido por instituição reconhecida).  O exame de seleção só 

ocorrerá se houver o mínimo de 34 candidatos inscritos. VI – As Matrículas ocorrerão 

no período de 20 a 25 de julho de 2017. Para efetuar a matrícula os candidatos 

deverão 1 – pagar no ato da matrícula o boleto bancário correspondente à 1ª mensalidade 

(o boleto estará disponível na home page http://conveniar.ipead.com.br/eventos/,  

acessada com login e senha cadastrado no ato da inscrição) e 2 - firmar contrato 

relativo ao curso com  Fundação IPEAD/MG. A primeira parcela do curso caracteriza-

se como matrícula, é obrigatória para todos os alunos, inclusive para os bolsistas, e não 

será devolvida em caso de desistência. VII – Custo: O curso é no valor de R$ 8.400,00 

por aluno. Opções de pagamento: R$ 7.560,00 à vista ou 14 parcelas de R$ 600,00. 

VIII - Do Registro.  O candidato aprovado no processo seletivo deverá efetuar, 

exclusivamente pela internet, no período de 26 a 27 de julho o seu cadastro prévio, 

mediante o preenchimento de formulário disponível no site 

https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio. O DRCA tomará as providências para 

efetuar o Registro Acadêmico após o recebimento da documentação completa dos 

candidatos selecionados, na forma exigida (cópias legíveis e sem rasuras) e do 

preenchimento da Ficha de Cadastro Prévio pelo candidato classificado. A 

documentação completa dos selecionados será enviada ao DRCA pela Secretaria do 

Curso no dia 28 de julho de 2017. Candidatos estrangeiros deverão apresentar à 

Secretaria do Curso, no período de 26 a 27 de julho , o RNE, ou passaporte com Visto 

Permanente ou Visto Temporário de estudante válido, e documento que comprove 

http://conveniar.ipead.com.br/eventos/
http://www.tse.gov.br/internet/servicos_eleitor/quitacao.htm
http://conveniar.ipead.com.br/eventos/
https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio


filiação. O candidato que apresentou, no período de inscrição, documento 

comprobatório de estar em condições de concluir o curso de graduação antes do período 

para registro acadêmico no curso de pós-graduação, deverá entregar na Secretaria do 

Programa, até o dia 27de julho de 2017, documento que comprove a conclusão do curso 

de graduação (cópia do diploma de graduação, expedido por estabelecimento oficial ou 

oficialmente reconhecido ou declaração de conclusão de curso em que conste a data da 

colação do grau). Não serão aceitas declarações com previsão de conclusão ou de 

colação. De acordo com o disposto no art. 39, § 2º, do Regimento Geral da UFMG, “cada 

aluno terá direito a um único registro acadêmico, correspondente a uma só vaga no curso 

em que foi admitido na UFMG”. Perderá automaticamente o direito à vaga e será 

considerado formalmente desistente o candidato classificado que não efetuar o 

Cadastro Prévio na data fixada para a realização desse procedimento ou que não 

apresentar qualquer dos documentos solicitados neste Edital. O preenchimento de 

vaga(s) decorrente(s) destas situações será feito mediante convocação de outros 

candidatos aprovados, observada, rigorosamente, a ordem de classificação segundo a 

ordem decrescente de pontos obtidos no concurso, até a data limite para envio da 

documentação ao DRCA. IX – Considerações Finais: Local e Início do Curso: O curso 

terá início no dia 14 de agosto de 2017. As aulas serão ministradas na Sala 2094, 2º 

andar do prédio da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, Campus da 

Pampulha, Avenida Antônio Carlos, 6627. As aulas ocorrem às segundas, terças, quartas-

feiras, e excepcionalmente às quintas-feiras, de 19:00 às 22:30 horas. Informações: 

Marlene Maciel (DCP/UFMG).Telefone: (31) 3409-5028. E-mail: dcp@fafich.ufmg.br. 

Belo Horizonte, 27 de junho de 2017. 
 

 
 
 
________________________________________ 
Prof. Orestes Diniz Neto 

Diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 
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