EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES P ARA A SELEÇÃO DE
CANDIDATOS AO CURSO DE PÓS -GRADUAÇ ÃO LATO SENSU
EM LÍNGUA PORTUGUES A
UEMG-UNIDADE DE PASSOS

1.

PREÂMBULO

1.1 A Coordenação do Curso de Pós-Graduação lato sensu em Língua
Portuguesa torna público que estarão abertas, no período de 15 de julho a
12 de agosto de 2019, as inscrições para formação de nova turma.
1.2 O curso foi aprovado pela Resolução CONUN/UEMG nº 354/2016, em
22/03/2018.
1.3 Serão oferecidas 35 (trinta e cinco) vagas por turma.
1.4 Outras informações sobre o curso ofertado poderão ser obtidas nas
páginas

eletrônicas

(www.passos.uemg.br),

da

UEMG,

pelo

telefone

endereços:

(www.uemg.br)

(35)3526-8880

e

e

e-mails:

posgrad.passos@uemg.br e michelle.lopes@uemg.br .
2.

INSCRIÇÕES

2.1 Os candidatos deverão apresentar os originais junto com as cópias dos
seguintes documentos no ato da inscrição:


Requerimento de Inscrição / Matrícula (Anexo);



1 Foto 3x4;



Carta de Intenção em Formato Redacional;



Curriculum Vitae ou Lattes;



CPF e RG (duas cópias);



Comprovante de Residência (duas cópias);



Título de Eleitor;



Comprovante de quitação das obrigações militares (Sexo Masculino);



Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso;
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Histórico Escolar da Graduação;



Certidão de Nascimento ou Casamento;

2.2 As inscrições serão realizadas na secretaria de pós-graduação, localizada na
Av. Expedicionários, 333 – Centro – Passos – MG (Bloco 13), nos seguintes
horários: 07h às 12h e das 13h às 16h.
2.3 Somente serão aceitas as inscrições com a documentação completa e que
atendam aos requisitos contidos neste Edital.
3.SELEÇÃO
3.1 Os candidatos serão classificados conforme a média global do histórico
escolar da graduação (será calculada a média global do histórico escolar da
graduação, obtida através da somatória das notas obtidas em cada disciplina
cursada, dividida pelo número de disciplinas cursadas).
3.2 Em caso de empate, será considerada a aplicação constitucional do critério de
idade, conforme Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).
3.3 A Comissão de Seleção será composta pela Coordenação do curso e por pelo
menos um professor integrante do Curso de Pós-Graduação em Língua
Portuguesa.
4.RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO
4.1 O resultado preliminar, consistindo da lista de candidatos com inscrições
deferidas e indeferidas e em ordem de pontuação obtida, e o resultado final serão
divulgados no site da UEMG (www.uemg.br) e afixados em local de acesso
público e visível nas dependências do bloco 13 da UEMG – Unidade Passos, nas
seguintes datas:
Resultado preliminar

15/08/2019

Período de recursos

16 a 20/08/2019

Resultado final

23/08/2019
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4.2 Recursos contra o resultado preliminar podem ser interpostos pelo candidato
presencialmente, no local indicado no item 2.2 deste edital, ou pelo endereço de
e-mail posgrad.passos@uemg.br.
5.MATRÍCULA NO CURSO
5.1 As matrículas dos (as) candidatos (as) aprovados (as) e classificados (as)
serão efetuadas no período de 26 de agosto a 06 de setembro de 2019, após
recolhimento do valor da matrícula via pagamento de boleto bancário emitido pela
Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Educação, Ciência e Tecnologia de
Minas Gerais – FADECIT e enviada por e-mail ao candidato.
5.2 Caso haja desistência de algum (a) candidato (a) aprovado (a) dentre os 35
(trinta e cinco) primeiros (as) colocados (as) no processo seletivo, haverá
segunda chamada para preenchimento das vagas remanescentes, respeitando-se
a ordem de classificação.
6.INVESTIMENTO DO CURSO
6.1 O valor total do investimento do Curso de Pós-Graduação lato sensu em

Língua Portuguesa é de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que compreende a
matrícula no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e 15 parcelas de
valor R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), pagas mensalmente, por meio de
boleto bancário à Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Educação, Ciência
e Tecnologia de Minas Gerais – FADECIT.
7.REALIZAÇÃO DO CURSO
7.1 O curso somente será oferecido após a formação da turma com o mínimo de
24 (vinte e quatro) alunos.
7.2 A carga horária total do curso é de 400 horas sendo 360 horas de aulas
teóricas e 40 horas de orientação de TCC.
7.3 O Curso funcionará quinzenalmente às sextas-feiras das 18h30 às 22h30 e
aos sábados das 07h30min às 11h30min e das 13h às 17h no período de
setembro de 2019 a dezembro de 2021.
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7.4 A partir da data de encerramento das disciplinas, o aluno terá 60 dias para
apresentar o trabalho de conclusão de curso (TCC), sendo esta parte obrigatória
para conclusão do curso.
7.5 O início do Curso está previsto para setembro de 2019, podendo ocorrer
mudanças por razões de ajuste no calendário.
8.DISPOSIÇÕES FINAIS
À Comissão de Seleção e ao Colegiado do Curso de Pós-Graduação lato sensu
em Língua Portuguesa caberá decidir sobre as questões não previstas ou que
venham a trazer dúvida quanto à aplicação daquilo que estiver previsto no
presente Edital, em consonância com as Normas Gerais da Pós-Graduação e
Regimento da Universidade do Estado de Minas Gerais.
Passos, 25 de junho de 2019.

Profª. Michelle Aparecida Pereira Lopes
Coordenadora do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Língua Portuguesa

Prof. Itamar Teodoro de Faria
Diretor Acadêmico da Unidade de Passos
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