
 
 
 
 
 

PROGRAMA AÇÕES AFIRMATIVAS NA UFMG 

“AFIRMAÇÃO NA PÓS 2021” 

 
O Coordenador do Curso de Extensão Formação Pré-Acadêmica: “Afirmação na Pós”, 

Professor Natalino Neves da Silva, no uso de suas atribuições, torna pública esta 

Chamada para estudos de preparação para concorrência em processos seletivos em 

cursos de pós-graduação, no nível mestrado, nas áreas de ciências humanas e ciências 

sociais aplicadas, em programas de: educação, educação física, 

letras/linguística/literatura, história, psicologia, economia/administração, ciências 

políticas e programas interdisciplinares, conforme as disposições a seguir 

estabelecidas. 

 
1. Objetivo Geral 

 
 Preparar candidatos/as para a seleção em programas de pós-graduação stricto 

sensu, em nível de mestrado, tendo por referência as ações afirmativas para a 

população negra e indígena. 

 
1.1 Objetivos Específicos 

 
 Ofertar disciplinas que contribuam para o fortalecimento acadêmico dos/as 

estudantes egressos de cursos de graduação, a fim de possibilitar sua formação 

para a continuidade de estudos em nível de pós-graduação stricto sensu 

(mestrado); 

 Promover seminários para conhecimento dos programas de pós-graduação e 

socialização de estratégias de formação acadêmica; 

 Apoiar candidatos/as na inscrição em processos seletivos de programas de pós-

graduação stricto sensu, nível mestrado. 

 

2. Grade Curricular do Curso 

 
2.1 O Curso de Extensão Formação Pré-Acadêmica: Afirmação na Pós 2021 será 

constituído pelos componentes curriculares: a) Tutoria; b) Disciplinas; c) 

Oficinas; d) Seminários; e) Lives. 



 
 
 
 
 

2.2 A Tutoria consiste no apoio à construção do projeto de pesquisa e inscrição nos 

processos seletivos de mestrado. 

2.3 As Disciplinas/Encontros que compõem o currículo são: escrita acadêmica e 

metodologia de pesquisa e ocorrerão às sextas-feiras (noite) e aos sábados 

(manhã e tarde), conforme calendário disponibilizado no primeiro encontro. Não 

serão ofertadas disciplinas de língua estrangeira. 

2.3.1 As datas de realização das oficinas, seminários e lives serão 

combinadas previamente com a turma. 

 

3. Carga Horária, Horário, Duração do Curso e Informações 
 

3.1. O Curso de Extensão Formação Pré-Acadêmica: Afirmação na Pós 2021 terá 

carga horária de 60 horas de duração. 

3.2. As aulas ocorrerão às sextas-feiras, (das 19h:00 às 21h:00), e aos sábados, 

(das 9h:00 às 11h:00 e das 14h:00 às 17h:00), durante os meses de junho, julho e 

agosto de 2021, integralmente virtual, devido à Covid-19. 

3.3. As atividades de tutoria terão início em julho e se estenderão até o final do 

curso, conforme disponibilidade e agendamento do quadro de tutores(as) 

participantes. 

3.4. Os horários dos encontros poderão ser remanejados, mediante aviso prévio, 

em casos fortuitos, de força maior ou a critério dos responsáveis pela formação. 

 

4 Quem pode se candidatar 

4.1 O/a candidato/a deve: 

· ser brasileiro/a ou estrangeiro/a portador/a de RNE, com residência permanente no 

Brasil; 

· ter diploma de graduação em curso superior reconhecido pelo MEC; 

· ter experiência em movimentos sociais e culturais, ações coletivas ou atividades 

relacionadas ao desenvolvimento de sua comunidade ou grupo social; 

· pertencer a um ou mais dos grupos que, sistematicamente, têm tido acesso restrito ao 

ensino superior, ou seja: a) provir de famílias que tiveram poucas oportunidades 

econômicas ou educacionais; b) identificar-se como negro/a ou indígena (candidatos/as 



 
 
 
 
 

devem apresentar o Termo de Autodeclaração de Identidade Indígena, acompanhado: a) 

do Registro de Nascimento Indígena (RANI) e/ou da Carta de Recomendação, emitida 

por liderança indígena); c) de egresso/a de programa de ação afirmativa no ensino 

superior, na modalidade de cotas ou bônus; 

· se proveniente de instituições privadas, terão prioridade na seleção os/as 

graduados/as egressos do PROUNI; 

· pretender cursar um programa de pós-graduação – nível mestrado stricto sensu, no 

Brasil (credenciado pela CAPES) ou no exterior (com titulação equivalente à nacional), 

nas áreas de ciências humanas e ciências sociais aplicadas, em programas de: educação, 

educação física, letras/linguística/literatura, história, psicologia, 

economia/administração, ciências políticas e programas interdisciplinares etc; 

· apresentar a documentação arrolada no item 5. 

 

5 Documentação necessária para realizar a inscrição 

Todos/as os/as candidatos/as devem enviar por e-mail eletrônico a seguinte 

documentação: 
 

· Cópia nítida de documento de identidade e CPF; Cópia de diploma ou histórico de 

conclusão de curso de graduação; Carta de Apresentação, elaborada pelo/a 

próprio/a candidato/a, contendo os seguintes itens: nome do/a candidato/a, as 

razões pelas quais deseja fazer o Curso, um breve histórico de vida, da trajetória 

acadêmica e da participação em movimentos socioculturais; intenção de pesquisa 

com tema e justificativa (Máximo 3 laudas. fonte times new roman, tamanho 12, 

espaço 1,5), que deverá ser enviado para o e-mail: 

afirmacaonapos2021@gmail.com, do dia 07 ao dia 09 de junho de 2021. 

 

6 Processo de Seleção 
 
6.1 O processo de seleção constitui-se de duas etapas, sendo: 
 

I)  Análise da documentação solicitada no item 5; 
 
II) Entrevista. 
 

6.2 A primeira etapa é eliminatória e consiste em: 
 



 
 
 
 
 

a) Leitura das cartas de apresentação dos (as) candidatos (as) e será pontuada 
com notas de 0 a 10, sendo 7 a nota mínima para classificação. 
b) Documentação fora do prazo acarretará em eliminação. 
c) Os (as) candidatos (as) eliminados (as) serão comunicados (as) no próprio e-
mail, fornecido para as inscrições. Da não classificação para as entrevistas não 
caberá recurso. 
 
6.3 A segunda etapa é classificatória e consiste em entrevista, que versará sobre a 
trajetória sócio-acadêmica e a carta de apresentação. 
 
6.3.1 Os resultados das etapas serão enviados pelo e - mail dos (as) candidatos 
(as), nos prazos estipulados neste edital. 
 
6.3.2. A ausência do (a) candidato (a) no dia e hora marcada para entrevista 
acarretará em eliminação. Dessa decisão não cabe recurso. 
 

7. Calendário de Seleção 

· Inscrição: do dia 07/06/2021 até às 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove 

minutos), horário de Brasília, do dia 09/06/2021; 

· Homologação das Inscrições e divulgação do calendário de entrevista a partir do 

dia 16/06/2021; 

· Entrevista: 21/06 a 23/06/2021, em horário e local a ser divulgado junto com a 

homologação em plataforma virtual; 

· Resultado: 24/06/2021; 

· Início do curso: 26/06/2021. 

 

8. Número de vagas 

40 (quarenta) vagas. 

5 (cinco) vagas remanescentes. 


