
 

 

EDITAL Nº 01/2017 

 
Cursos de Pós-Graduação lato sensu Psicanálise e Saúde Mental  

Turma 2017 – 2018 

 
1. PREÂMBULO 
 

1.1. A coordenação do curso de pós-graduação lato sensu PSICANÁLISE E SAÚDE MENTAL torna 
público o edital para vagas remanescentes de turma para o período 2017-2018. As inscrições serão 
realizadas no período de 8 de fevereiro a 7 de março de 2017, das 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 
20h00 (Seg. a Sex.), e das 8h às 11h (Sábado), na Secretaria das Coordenações Integradas de 
Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) Unidade 
Divinópolis, situada à Avenida Paraná, 3001, Bairro Jardim Belvedere, Divinópolis/MG, CEP 35.501-
170 – Telefone: (37) 3229-3538 / 3594 / 3598. E-mail: posgraduacao.divinopolis@uemg.br 
 
1.2. - O curso de Especialização em Psicanálise e Saúde Mental foi aprovado pela Resolução 
CONUN/UEMG Nº 328/2015, publicada no Minas Gerais em 7 DE JULHO DE 2015. 
  
1.3. Outras informações sobre o curso ofertado poderão ser obtidas por meio da leitura do anexo 01.  
 
1.4. Público: O curso se destina aos profissionais atuantes no campo da saúde em geral (psicólogos, 
enfermeiros, médicos, terapeutas ocupacionais) e outros profissionais que lidam com as possíveis 
interfaces da psicanálise da saúde mental (educadores, assistentes sociais, advogados, farmacêuticos, 
nutricionistas, etc.). 

 
2. NÚMERO DE VAGAS: são oferecidas 25 (vinte e cinco) vagas. Para que haja oferta do curso, será 
necessário que, no mínimo, 17 (dezessete) candidatos estejam matriculados. 
 
3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO: os candidatos deverão apresentar os 
seguintes documentos no ato da inscrição: 

a) Formulário de Inscrição, disponível na página eletrônica da UEMG Unidade Divinópolis (Anexo 02). 

a) Uma foto 3x4 recente 

b) Currículo constando o endereço eletrônico (preferencialmente o currículo Lattes) 

c) Cópia do CPF 

d) Cópia da Carteira de Identidade 

e) Cópia (frente e verso) do Diploma de Graduação ou documento equivalente, autenticado, 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. 

f) Cópia do histórico escolar da graduação 

g) Cópia do comprovante de residência 

h) Cópia da Certidão de Nascimento/Casamento (quando for o caso) 

i) Cópia do Título e quitação eleitoral 

j) Cópia do documento referente às obrigações militares (sexo masculino) 

 

Parágrafo 1: somente serão aceitas as inscrições com documentação completa e que atendam aos 
requisitos contidos neste Edital. 
 
4. REALIZAÇÃO DO CURSO: O curso oferece uma carga horária de 380 horas, com início no dia 28 
de abril de 2017 e previsão de término das disciplinas presenciais em 9 de novembro de 2018. Após 
esse período, será concedido ao aluno o prazo máximo de 90 (noventa) dias para a entrega do trabalho 
final e definitivo, em função das possíveis observações ou indicações de sugestões que venham a 



 

 

ocorrer, por parte dos professores examinadores, na Seção Clínica: apresentação pública das 
monografias. Duração máxima de 24 (vinte e quatro) meses. A data de término do curso prevista acima 
estará sujeita à alteração, caso seja necessária modificação no calendário.  
 
4.1. Dias e horários de funcionamento do curso: as aulas do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 
Psicanálise e Saúde Mental serão ministradas quinzenalmente, às sextas-feiras das 18h30 às 22h30 
e aos sábados das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. 

 
5. INVESTIMENTO:  

a) Mensalidades: 1ª parcela no valor de R$ 485,00 (quinhentos e trinta e três reais), equivalente à 
matrícula do curso, mais 15 parcelas mensais do mesmo valor.  

b) Valor Total: R$ 7.760,00 (Sete mil setecentos e sessenta reais)  

 

6. MATRÍCULA: As vagas previstas para o curso serão preenchidas a partir da ordem de inscrição dos 
candidatos, conforme especifica o item 3 deste Edital.  
A efetivação da matrícula no curso se dará mediante o pagamento da primeira mensalidade e entrega 
do comprovante de pagamento na data estabelecida no item 6.1.  

 
6.1 Período de matrícula: as matrículas deverão ser realizadas entre os dias 20 e 23 de março de 
2017, das 8h00 às 12h00 – 14h00 às 20h00 (Seg. a Sex.) e das 8h00 às 11h00 (Sábado). 
 
7. RESULTADO: a lista de candidatos inscritos será divulgada na página da UEMG Unidade 
Divinópolis (divinopolis.uemg.br) e será afixada, também, em local de acesso público e visível nas 
dependências UEMG Unidade Divinópolis, na seguinte data: 

 
a) Lista de candidatos inscritos por ordem de inscrição deferida: 27 de março de 2017; 

 
7.1. Admissão: para ser admitido como aluno regular, o candidato deverá estar situado entre as 
primeiras vinte e cinco inscrições deferidas. Caso haja desistência, haverá segunda chamada para 
preenchimento das vagas remanescentes, respeitando-se a inscrição deferida dos candidatos inscritos 
e considerados excedentes. 
 
8. INÍCIO DO CURSO: o curso terá início em 28 de abril de 2017, às 18h30min, nas dependências da 
Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG – Unidade Divinópolis.  
 
9. 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 Universidade do Estado de Minas Gerais Unidade Divinópolis. 
 
Divinópolis, 8 de fevereiro de 2017.  

 
Alexandre Simões Ribeiro e Gesianni Amaral Gonçalves 

Coordenadores do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Psicanálise e Saúde Mental 
 
 

 
Ana Cristina Franco da Rocha Fernandes 

Diretora acadêmica da UEMG Unidade de Divinópolis 


