NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU – FaE/ CBH/UEMG
EDITAL DE SELEÇÃO PARA O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
EM ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTOS - 2º SEMESTRE DE 2019
EDITAL Nº 001/2019

A

Coordenação

do

CURSO

DE

PÓS-GRADUAÇÃO

LATO

SENSU

EM

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTOS da Faculdade de Educação/CBH/UEMG faz
saber que se encontram abertas as INSCRIÇÕES para o referido curso, que possui
aprovação CONUN nº 278/2013, publicada no Diário Oficial do Estado de Minas
Gerais, em 12 de junho de 2013.
I- Inscrição: a inscrição será realizada por meio de no período de Formulário
eletrônico disponível no link indicado no item XIV deste Edital, e será oficializada
mediante entrega dos documentos, mencionados a seguir, na Secretaria Acadêmica
da Pós-Graduação Lato Sensu da FaE/CBH/UEMG, no período de 08/07/2019 a
05/08/2019, de 09h às 12h e de 15h às 20h, à Rua Paraíba, n.29, 12º andar:
•

Diploma do Curso de Graduação ou Declaração de Conclusão de Curso,
(original e 1 cópia).

•

RG (original e 2 cópias).

•

CPF (original e 2 cópias).

•

Título de Eleitor (original e 1 cópia).

•

Certificado de Reservista (original e 1cópia).

•

Certidão de nascimento e/ou casamento (original e 1 cópia).

•

Comprovante de residência (2 cópias).

•

Uma foto 3x4 recente.

II - Seleção: a seleção dos candidatos será no período de 06/08/2019 a 08/08/2019,
obedecendo aos critérios abaixo mencionados:
CRITÉRIOS

PONTUAÇÃO

Análise da Experiência Profissional descrita no Formulário
de Inscrição (Currículo)

Até 50 pontos

Análise da exposição de motivos para a escolha do curso
descrita no Formulário de Inscrição

Até 50 pontos
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TOTAL

100 pontos

Em caso de empate, será considerado como critério de desempate, em primeiro
lugar, a maior nota na primeira etapa. Se a situação de empate persistir, a solução
será a aplicação constitucional do critério idade
III- Comissão de Seleção: será composta pela Equipe de Coordenação do Curso
de Pós-Graduação lato sensu em Alfabetização e Letramentos.
IV – Resultado Parcial: os candidatos ao processo seletivo serão classificados em
ordem decrescente de nota final, até o limite de vagas, e sua publicação será feita
no dia 09 de agosto de 2019, no site da Universidade do Estado de Minas Gerais,
http://www.uemg.br,e afixado em local de acesso público e visível nas dependências
da Secretaria Acadêmica da Pós-Graduação lato sensu da FaE/CBH/UEMG.
Se necessário, haverá segunda chamada para preenchimento das vagas
remanescentes respeitando a ordem de classificação dos candidatos aprovados e
considerados excedentes.
V – Recursos: a interposição de recurso, caso necessário, poderá ser feita no dia
12 de agosto de 2018, no horário das nove às vinte horas, na Secretaria Acadêmica
da Pós-Graduação lato sensu da FaE/CBH/UEMG, situada à Rua Paraíba, 29, 12º
andar, em formulário próprio no qual devem constar as argumentações do candidato
com suas respectivas fundamentações.
Serão indeferidos os recursos que não apresentarem argumentações lógicas e
consistentes, ou não estiverem devidamente fundamentados ou, ainda, estiverem
em desacordo com as especificações contidas neste Edital.
O resultado da análise dos recursos, se houver, será publicado no dia 13 de agosto
de 2019, no site da Universidade do Estado de Minas Gerais, http://www.uemg.br,e
afixado em local de acesso público e visível nas dependências da Secretaria
Acadêmica da Pós-Graduação lato sensu da FaE/CBH/UEMG.
VII – Resultado Final: o resultado final com a relação dos candidatos selecionados
será publicado no dia 15 de agosto de 2019, no site da Universidade do Estado
de Minas Gerais, http://www.uemg.br, e afixado em local de acesso público e
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visível nas dependências da Secretaria Acadêmica da Pós-Graduação Lato
Sensu da FaE/CBH/UEMG.
VIII – Matrícula: os candidatos selecionados serão convocados, por e-mail, para
comparecerem à Secretaria Acadêmica da Pós-Graduação lato sensu da
FaE/CBH/UEMG, nos dias 16 a 22 de agosto de 2019 para efetivarem a
matrícula e assinarem o Contrato de Prestação de Serviços.
IX Vagas: serão oferecidas 40 (quarenta) vagas, sendo necessário um mínimo de
35 (trinta e cinco) candidatos selecionados e matriculados para o início do curso.
Em caso de desistências, haverá segunda chamada para preenchimento de
vagas remanescentes, respeitando-se a ordem de classificação dos candidatos
selecionados e considerados excedentes.
X

Investimento: 17 parcelas no valor de R$ 330,00, sendo 01 matrícula e 16
parcelas de mesmo valor.

XI Duração do Curso: 16 meses letivos, com carga horária de 360 horas. A
finalização do curso se dará após a apresentação do TCC – Trabalho de
Conclusão de Curso.
XII – Início das aulas: 26/08 de 2019.
XIII - Horários e dias das aulas: Segundas e quartas, de 18h30 às 22h30.
XIV - Cronograma Geral:
DATAS

ETAPAS

08/07 a 05/08/2019

Inscrição em formulário eletrônico disponível no link indicado no
item XIV deste Edital.

06/08/2019 a 08/08/2019

Processo de Seleção dos Candidatos seguindo os critérios de
pontuação estabelecidos neste Edital.

09/08/2019

Publicação do resultado parcial no site da UEMG.

12/08/2019

Interposição de recursos, caso necessário.

13/08/2019

Publicação do resultado da análise dos recursos no site da
UEMG.
Publicação do resultado final no site da UEMG.

15/08/2019
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16/08 a 22/08/2019

Período de matrícula.

26/08/2019

Início das aulas: apresentação do Projeto Pedagógico do Curso
e da Matriz Curricular. Assinatura dos Contratos de Prestação
de Serviços. Esclarecimentos diversos.

XIV - Para fazer a sua Inscrição, acesse o link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_rJQP4ph168sDYOAO8zHOzUIICMC
TKVFf3RrNrkrLchGlWA/formResponse
As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvidosos
serão resolvidos pela Comissão Coordenadora de Cursos de Pós-Graduação lato
sensu da Fae/CBH/UEMG.
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