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EDITAL DE SELEÇÃO 
 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu  Mediação em Arte, Cultura e Educação 
 

Turma 2015 - 2017 
 
 
 
 

1. PREÂMBULO 
 

1.1. A coordenação do curso de pós-graduação lato sensu MEDIAÇÃO EM ARTE, CULTURA E 
EDUCAÇÃO torna público o edital de abertura de turma para o período 2015-2017. As inscrições 
serão realizadas no período de 3 a 13 de agosto de 2015, no horário de 13h00 às 20h00, na 
Secretaria de Pós-Graduação da Escola Guignard, da Universidade do Estado de Minas Gerais 
(UEMG), situada à Rua Ascânio Bularmarque, 540, Bairro Mangabeiras, Belo Horizonte /MG, CEP 
30.315-030, Belo Horizonte. Telefax: (31) 3194-9308. Email: <arteecultura@uemg.br> 

 
1.2. O curso foi aprovado pela Resolução CONUN/UEMG Nº 214/10, publicada no Minas Gerais em 

em 28 de dezembro de 2010. 
 

1.3. Outras informações sobre o curso ofertado poderão ser obtidas na página eletrônica da UEMG, 
endereço, no endereço <http://www.uemg.br> ou < guignard.uemg.br > 

 
2. NÚMERO DE VAGAS: são oferecidas 40 (quarenta) vagas. Para que haja oferta do curso, será 

necessário que no mínimo trinta candidatos sejam aprovados no processo de seleção.  
 

3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO: os candidatos deverão apresentar os 
seguintes documentos no ato da inscrição:  

a)  Formulário de Inscrição, disponível na Secretaria de Pós-Graduação da Escola 
Guignard/UEMG 

b)  Currículo 

c)  Cópia do CPF 

d) Cópia da Carteira de Identidade 

e) Cópia do diploma de graduação (frente e verso) OU cópias da “Declaração de conclusão de 
curso” e da “Solicitação do diploma” 

f) Cópia do histórico escolar da graduação 

g) Comprovante de residência 

h) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$40,00 (quarenta reais) por 
meio de depósito na conta da Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Educação, Ciência e 
Tecnologia de Minas Gerais - Banco Mercantil do Brasil, Agência: 0216, Conta Corrente: 
02011280-3.  

 

Parágrafo 1: Somente serão aceitas as inscrições com documentação completa e que atendam 
aos requisitos contidos neste Edital.  
 
Parágrafo 2: O valor pago no ato da inscrição somente será devolvido caso não seja formada 
uma nova turma. 
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4. REALIZAÇÃO DO CURSO: o curso terá início no dia 17 de setembro de 2015, com o final das 
disciplinas previsto para 26 de novembro de 2016. Os alunos terão até 31 de agosto de 2017 para 
entregarem seus Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), realizados sob a orientação de um 
professor. O curso tem a duração máxima de 24 (vinte e quatro) meses. 
 

4.1. Dias e horários de funcionamento das disciplinas: as disciplinas são ministradas sempre às 
quintas e sextas-feiras das 19h00 às 22h30 e sábados de 9h00 às 12h30. 

 
  
 

5. INVESTIMENTO DO CURSO 
a) Matrícula: R$ 356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais) 
b) Mensalidades: dezenove mensalidades de R$ 356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais) 
c) Valor Total: R$ 7.120,00 (sete mil, cento e vinte reais) 

 
 
 

6. SELEÇÃO: o processo de seleção será realizado em duas etapas, no período de 15 a 20 de agosto 
de 2015, e consistirá em: 

a) ETAPA 1 - REDAÇÃO PRESENCIAL DE CARTA DE INTENÇÃO: dia 15 de agosto, sábado, 
de 9h00 às 12h30, na sala 07 da Escola Guignard (30 pontos), com peso 1. Serão avaliados 
os seguintes itens: congruência entre objetivos, formação profissional e experiência profissional 
do candidato em relação ao Curso e seu Projeto Pedagógico; clareza e correção do texto escrito.  

b) ETAPA 2 – ANÁLISE DO CURRÍCULO (70 pontos), com peso 1. Nesta avaliação são 
valorizadas a experiência profissional (30 pontos), a experiência acadêmica (30 pontos) e a 
formação complementar (10 pontos), resultando em nota de 0 a 70 pontos.  

c) A nota final será resultante de: 1) nota do Currículo + 2) nota da Carta de Intenção = NOTA 
FINAL DO CANDIDATO  

 

 
7. COMISSÃO DE SELEÇÃO: será composta pela Coordenação do Curso e por pelo menos um 

professor integrante do corpo docente do curso de pós-graduação MEDIAÇÃO EM ARTE, 
CULTURA E EDUCAÇÃO. 
 

8. RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO: a lista de candidatos inscritos e o resultado do 
processo seletivo serão divulgados no site da UEMG <www.uemg.br> e afixados em local de 
acesso e público e visível nas dependências da Escola Guignard/UEMG, nas seguintes datas: 

a) Lista de candidatos inscritos no processo de seleção: dia 14 de agosto de 2015; 

b) Resultado da ETAPA 1 do processo de seleção, por ordem de classificação: dia 19 de agosto 
de 2015;  

c) Resultado da ETAPA 2 e resultado final do processo de seleção, por ordem de classificação: 
dia 21 de agosto de 2015. 

 
8.1. Aprovação: serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota mínima de 60 

pontos.  
 

8.2. Critérios de desempate: em caso de empate na classificação, o critério para desempate é a 
nota mais alta obtida na avaliação do currículo.  

 

8.3. Admissão: para ser admitido como aluno regular, o candidato deverá ter sido aprovado e estar 
situado entre os primeiros quarenta classificados. Caso haja desistência, haverá segunda  
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chamada para preenchimento das vagas remanescentes, respeitando a ordem de classificação 
dos candidatos aprovados e considerados excedentes. 

 
 

9. MATRÍCULA NO CURSO: as matrículas deverão ser realizadas na Secretaria do curso de pós-
graduação lato sensu MEDIAÇÃO EM ARTE, CULTURA E EDUCAÇÃO, na Escola 
Guignard/UEMG, à Rua Ascânio Burlamarque, 540, Bairro Mangabeiras, 1º andar, em Belo 
Horizonte/MG, CEP 30315-030, de 8 a 11 de setembro de 2015, de 13h00 às 20h00, 
apresentando os seguintes documentos: 

a) duas fotos 3x4 recentes; 

b) Original e cópia (frente e verso) do Diploma de Graduação ou documento equivalente que 
comprove estar o candidato em condições de concluir o curso de graduação antes de 
iniciado o de pós-graduação, expedido por estabelecimento oficialmente reconhecido;  

c) Original e cópia do Histórico Escolar do curso de graduação;  

d) Prova de estar em dia com as obrigações militares e eleitorais; 

e) Comprovante de pagamento da taxa de matrícula no valor de R$356,00 (trezentos e 
cinquenta reais), por meio de depósito na Fundação de Apoio e Desenvolvimento da 
Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Banco Mercantil do Brasil, Agencia: 
0216, Conta Corrente: 02011280-3, 

 
 Parágrafo único: só serão aceitos os pedidos de matrícula dos candidatos que apresentarem 

a documentação completa e que atenderem os itens contidos nesse Edital.  
 

10. INÍCIO DO CURSO: o curso terá início em 17 de setembro de 2015, às 19h00, nas 
dependências da Escola Guignard da Universidade do Estado de Minas Gerais. 
 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS: quaisquer decisões sobre as questões não previstas nesse Edital, ou 
que venham a trazer dúvida quanto à aplicação daquilo que estiver aqui previsto, são de 
competência da Comissão de Pós-Graduação da Escola Guignard, em nome do Curso de Pós-
Graduação Mediação em Arte, Cultura e Educação.  

 

 

 
Belo Horizonte, 12 de junho de 2015 
 
 
 
 

 
Rachel de Sousa Vianna 

Coordenadora do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu  
Mediação em Arte, Cultura e Educação 

 
 
 
 
 

Ana Cristina Brandão Santos Silveira de Castro 
Diretora da Escola Guignard 
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