PRIMEIRA RETIFICAÇÃO DO EDITAL PARA SELEÇÃO DE
PARTICIPANTES DO CURSO DE EXTENSÃO DO PENSAR AO AGIR:
TRANSFORMANDO IDEIAS EM PROJETOS CULTURAIS ESMU - UEMG
ANO DE 2021 (2º SEMESTRE)
O Diretor da Escola de Música da Universidade do Estado de Minas Gerais,
Professor Helder da Rocha Coelho, no uso de suas atribuições, torna pública
a primeira retificação do Edital destinado as inscrições para participação do
Curso de Extensão - Do Pensar ao Agir: Transformando Ideias em Projetos
Culturais - ESMU-UEMG/2021 (2º semestre), segundo o disposto neste Edital.
Esta ação é realizada em parceria com o Observatório da Diversidade
Cultural, como contrapartida da Lei Federal de Emergência Cultural Aldir
Blanc, viabilizada por meio da Prefeitura de Belo Horizonte, que passa a ter
as redações a seguir especificadas, permanecendo inalterados os demais
itens e subitens.
Fica prorrogado, o período de inscrições estabelecidos no Edital de abertura,
para todos os candidatos.
As inscrições poderão ser feitas até o dia 18/11/2021.
5. DAS INSCRIÇÕES:
Onde se lê:
Data: 05/11/2021 a 12/11/2021 via e-mail: cenex.esmu@uemg.br
O e-mail deve conter as seguintes informações e anexos:
• Nome completo, endereço, e-mail, RG, CPF e telefone para contato;
• Apresentação, no formato de texto ou vídeo de até 3 minutos, expondo
os motivos e interesses em participar do curso, a relação com sua
trajetória acadêmica e artística e a disponibilidade em participar das
aulas nos horários definidos.
Leia-se:
Data: 05/11/2021 a 18/11/2021 via e-mail: cenex.esmu@uemg.br
O e-mail deve conter as seguintes informações e anexos:
• Nome completo, endereço, e-mail, RG, CPF e telefone para contato;
• Apresentação, no formato de texto ou vídeo de até 3 minutos, expondo
os motivos e interesses em participar do curso, a relação com sua
trajetória acadêmica e artística e a disponibilidade em participar das
aulas nos horários definidos.

7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:
Onde se lê:

7.2

7.1 O resultado será divulgado no dia 16/11/2021, no endereço
eletrônico da UEMG (www.uemg.br);
Em hipótese alguma o resultado será informado por telefone.

Leia-se:

7.2

7.1 O resultado será divulgado no dia 19/11/2021, no endereço
eletrônico da UEMG (www.uemg.br);
Em hipótese alguma o resultado será informado por telefone.

8. DA MATRÍCULA:
Onde se lê:
8.1 O Minicurso será ofertado gratuitamente e a matrícula ocorrerá
entre os dias 17 a 18 de novembro de 2021, como disposto a
seguir:
Etapa 1: O candidato classificado ou seu responsável (no caso de
candidatos menores de 18 anos) deve preencher e encaminhar o
Requerimento de Matrícula (disponível em anexo nesse edital) para o
e-mail formacaomusical.esmu@uemg.br juntamente com cópia
digitalizada dos documentos necessários solicitados no item 7.2.
Etapa 2: Após o recebimento desses documentos, a secretaria do
Curso de Formação Musical entrará em contato com o candidato
classificado e/ou seu responsável para confirmar o recebimento dos
documentos e a sua matrícula.
Leia-se:
8.1 O Curso será ofertado gratuitamente e a matrícula ocorrerá entre
os dias 19 e 20 de novembro de 2021, como disposto a seguir:
Etapa 1: O candidato classificado ou seu responsável (no caso de
candidatos menores de 18 anos) deve preencher e encaminhar o
Requerimento de Matrícula (disponível em anexo nesse edital) para o
e-mail formacaomusical.esmu@uemg.br juntamente com cópia
digitalizada dos documentos necessários solicitados no item 7.2.

Etapa 2: Após o recebimento desses documentos, a secretaria do
Curso de Formação Musical entrará em contato com o candidato
classificado e/ou seu responsável para confirmar o recebimento dos
documentos e a sua matrícula.

Belo Horizonte, 12 de novembro de 2021.

Prof. Helder da Rocha Coelho
Diretor da Escola de Música

