
PROGRAMA AÇÕES AFIRMATIVAS NA UFMG 

PROJETO GRUPO DE ESTUDOS PARA MESTRADO “AFIRMAÇÃO NA PÓS 

2018” 

 

 A Coordenadora do Projeto Grupo de Estudos para Mestrado “Afirmação na Pós”, 

Professora Shirley Miranda, no uso de suas atribuições, torna pública esta Chamada 

para aqueles/as que desejam realizar estudos de preparação para concorrência em 

processos seletivos em cursos de pós-graduação, no nível mestrado, conforme as 

disposições a seguir estabelecidas. 

 

2. Objetivo Geral 

 

Acompanhar candidatos (as) no processo de elaboração de projetos de pesquisa para a 

inscrição em processos seletivos de programas de pós-graduação stricto sensu, nível 

mestrado. 

 

3. Grade Curricular do Curso 

 

3.1. O Grupo de Estudos Mestrado UMFG 2018 será constituído por dois 

componentes curriculares: a) Tutoria; b) Conteúdos técnicos e teóricos. 

3.2. A Tutoria será ministrada durante todo o tempo do grupo de estudos e consiste 

no apoio à construção do projeto de pesquisa e inscrição nos processos seletivos de 

mestrado. 

 

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

 

4.1. O Grupo de Estudos Mestrado UFMG 2018 terá carga horária de 80 horas de 

duração. 

4.2. As aulas ocorrerão aos sábados (das 9:00 às 17:00), durante os meses de maio a  

agosto de 2018, na Faculdade de Educação da UFMG – Av. Antônio Carlos, 6.627, 

Pampulha. 

4.3. As atividades de tutoria terão início em maio e se estenderão até o final do 

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

participantes. 

4.4. Os horários de aula serão remanejados, mediante aviso prévio, em casos 

fortuitos, de força maior ou a critério do grupo de estudos. 

4.5. Todas as informações, comunicados e avisos, durante o processo seletivo serão 

feitos exclusivamente pelo e-mail: afirmandoposgraduacao@gmail.com 

 

5. Quem pode se candidatar 

 

5.1. O/a candidato/a deve: 

 

5.1.1. Pertencer a um ou mais dos grupos que, sistematicamente, têm tido acesso 

restrito ao ensino superior, ou seja: a) identificar-se como negro/a ou indígena; 

b) ser pessoa transexual, travesti, queer, intersex, agênero e demais designações 

de gênero; c) ter experiência em movimentos sociais e culturais, ações coletivas 

ou atividades relacionadas ao desenvolvimento de sua comunidade ou grupo 

social; d) provir de famílias que tiveram poucas oportunidades econômicas ou 

educacionais; e) egresso/a de programa de ação afirmativa no ensino superior, na 



modalidade de cotas ou bônus –  aos candidatos provenientes de instituições 

privadas, terão prioridade na seleção os/as estudantes egressos do PROUNI, 

FIES; 

5.1.2. Ser brasileiro/a ou estrangeiro/a portador/a de RNE, com residência 

permanente no Brasil; 

5.1.3. Ter diploma de graduação em curso superior reconhecido pelo MEC; 

5.1.4. Pretender cursar um programa de pós-graduação- nível mestrado stricto 

sensu, na UFMG, nas áreas: ciências humanas; ciências sociais aplicadas; 

linguística, letras, literatura e artes; 

5.1.5. Apresentar a documentação arrolada no item 5.2; 5.1.6. 

5.1.6 Não ter participado de versões anteriores deste curso. 

 

5.2. Documentação necessária para realizar a inscrição 

 

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

documentação: Carta de Apresentação, elaborada pelo/a próprio/a candidato/a, contendo 

os seguintes itens: nome do/a candidato/a; autodeclaração racial; as razões pelas quais 

deseja fazer o Curso, um breve histórico de vida e trajetória acadêmica e participação 

em movimentos sócio-culturais; intenção de pesquisa com tema e justificativa. (Máximo 

2 laudas. fonte times new roman, tamanho 12, espaço 1,5). A Carta de Apresentação 

deverá ser enviada para o e-mail: afirmandoposgraduacao@gmail.com do dia 20 a 25 de 

abril de 2018. 

 

6. Processo de seleção 

 

6.1. O processo de seleção constitui-se de duas etapas, sendo: 

 

I) Análise da documentação solicitada no item 5.2. 

II) Entrevista. 

 

6.2. A primeira etapa é eliminatória e consiste: 

 

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 

 

7.1. Inscrição: 20/04/2018 a 25/04/2018; 



7.2. Homologação das Inscrições e divulgação do calendário de entrevista: 

03/05/2018; 

7.3. Entrevista: 09/05/2018 a 15/05/2018, em horário e local a ser divulgado junto 

com a homologação; 

7.4. Resultado: 18/05/2018; 

7.5. Início do curso: 19/05/2018; 

7.6. Término do Curso: 01/09/2018. 

 

8. Número de vagas 

 

40 (quarenta) vagas. 

05 (cinco) vagas remanescentes. 

 

Professora Shirley Miranda  

Coordenadora do Projeto Grupo de Estudos para Mestrado “Afirmação na Pós 2018” 


