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Errata 
 
Favor considerar a seguinte alteração nas datas de realização das entrevistas e de divulgação do resultado da segunda 
etapa do processo seletivo. 
 
ONDE SE LÊ: 

III - Entrevista - A entrevista terá valor total de 100 pontos. Visa à arguição acerca do currículo e portfolio 
artístico, de aspectos teóricos, conceituais e metodológicos do seu pré-projeto de dissertação, a escolha da 
linha de pesquisa e demais informações que se fizerem necessárias para o julgamento das condições do 
candidato. As entrevistas serão realizadas entre os dias 30 de junho, 01 e 04 de julho de 2016 , na Escola de 
Música da UEMG, em sala a ser informada no site do Programa. 

LEIA-SE 

III - Entrevista - A entrevista terá valor total de 100 pontos. Visa à arguição acerca do currículo e portfolio 
artístico, de aspectos teóricos, conceituais e metodológicos do seu pré-projeto de dissertação, a escolha da 
linha de pesquisa e demais informações que se fizerem necessárias para o julgamento das condições do 
candidato. As entrevistas serão realizadas entre os dias 28, 29 e 30 de junho de 2016 , na Escola de Música da 
UEMG, em sala a ser informada no site do Programa. 

ONDE SE LÊ: 
 

4.2.3 – Cálculo da Nota Final 

A nota final desta etapa será calculada pela média aritmética dos resultados obtidos (I) na análise do Pré-projeto 
de pesquisa, (II) na Análise  do Currículo Lattes e Portfólio Artístico e (III) na Entrevista. Será divulgada uma nota única 
para essa etapa. O resultado desta etapa será divulgado a partir do dia 05 de julho de 2016, no site do Programa. 

LEIA-SE 

4.2.3 – Cálculo da Nota Final 

          A nota final desta etapa será calculada pela média aritmética dos resultados obtidos (I) na análise do Pré-projeto 
de pesquisa, (II) na Análise do Currículo Lattes e Portfólio Artístico e (III) na Entrevista. Será divulgada uma nota única 
para essa etapa. O resultado desta etapa será divulgado a partir do dia 01de julho de 2016, no site do Programa  
 
Belo Horizonte, 10 de maio de 2016.  
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