
Universidade Federal de Minas Gerais - Edital de seleção para o Curso de Especialização em Revitalização Urbana e 

Arquitetônica 

 

    O Coordenador do Núcleo de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável da Universidade 

Federal de Minas Gerais faz saber que, estarão abertas na FUNDEP ( HYPERLINK http://www.fundep.ufmg.br 

www.fundep.ufmg.br) - Praça de Serviços - Campus/UFMG e Conservatório de Música - Av. Afonso Pena, 1534 

(em frente ao Palácio das Artes), no período de 25/01/2010 a 01/03/2010, nos dias úteis, exceto feriados, no 

horário de 8:00h às 18:00h, as inscrições para admissão ao Curso de Revitalização Urbana e Arquitetônica em nível 

de Especialização: I. Para admissão ao Curso de Especialização, no primeiro semestre de 2010, são oferecidas 

quarenta vagas, reservando-se cinco delas para participação gratuita de candidatos. Nos termos da Resolução n 

07/2004 do Conselho Universitário da UFMG, pelo menos 10% (dez por cento) das vagas serão reservadas à 

participação gratuita de candidatos carentes e de servidores da UFMG, sempre que aprovados em processo seletivo.  

O candidato selecionado poderá habilitar-se à participação gratuita desde que seja caracterizado como carente pela 

FUMP ou selecionado pela Pró-Reitoria de Recursos Humanos caso seja servidor. O número de bolsas concedidas 

será dividido entre o segmento servidor e o segmento comunidade externa.  Vagas não preenchidas por um 

segmento, deverão ser oferecidas ao outro. No caso de vaga única ou em número ímpar, será priorizado o segmento 

servidor da UFMG.  Os candidatos estrangeiros deverão comprovar o domínio instrumental da língua portuguesa. II- 

O candidato, para se inscrever nas provas de seleção do Curso de Especialização deverá apresentar  à secretaria  do 

referido Curso, os seguintes documentos: a) formulário de inscrição, devidamente preenchido, acompanhado de 3 

(três) fotografias 3X4 cm; b) cópia do diploma de graduação expedido por estabelecimento oficial ou oficialmente 

reconhecido, ou documento equivalente, ou documento  que comprove estar o candidato em condições de ser 

graduado  antes de iniciado o Curso de Especialização, ficando a matrícula condicionada à prova  de graduação;  c) 

histórico escolar; d) “curriculum vitae”; e) prova de estar em dia com as obrigações militares e eleitorais, no caso  de 

candidato brasileiro e, no caso de candidato estrangeiro, o exigido pela legislação específica; f) correspondência 

dirigida à Coordenação do Curso, expressando os motivos do seu interesse; g) comprovante de pagamento da 

inscrição no valor de R$75,00 (setenta e cinco reais). III – Os exames de seleção dos candidatos, serão pontuados de 

0 a 100, e se realizarão no dia 03 de março de 2010 e constarão  de:  a) apreciação  do “curriculum vitae” e do 

histórico escolar do candidato. O exame do Curriculum Vitae e do historico escolar considerará: desempenho 

acadêmico (25 pontos), experiência científica e publicações (25 pontos), experiencia técnica, artística e premios e 

distincoes (50 pontos)  b) entrevista onde se procurará perceber a aptidão profissional e o nível intelectual do 

candidato, item ao qual se atribuirão 50 pontos, bem como a compatibilidade de sua trajetória e projeto com os 

objetivos do curso, item ao qual tambem se atribuirão 50 pontos. IV - As entrevistas serão realizadas no dias 03  de 

março de 2010 na Escola de Arquitetura  da Universidade Federal de Minas Gerais, situada à Rua Paraíba 697, 

Bairro Funcionários na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,  nos horários de 8:00 à 12:00 e de 14:00 

às 20:00 horas, numa escala que corresponderá a ordem de inscrição dos candidatos, A ordem das entrevistas sera 

divulgada no quadro de avisos da secretaria do Curso de Especialização em Revitalização Urbana e Arquitetônica V. 

A média mínima para aprovação será 60,0 (sessenta). VII  - A Banca Examinadora atribuirá e divulgará no dia 04 de 

março de 2010 no quadro de aviso da Secretaria do Curso as notas finais, bem como as notas de cada uma das etapas, 

indicando os critérios avaliados. Os candidatos serão ordenados pela seqüência decrescente das médias apuradas. 

VIII - Em caso de empate, prevalecerá a nota atribuída pela Banca Examinadora ao curriculum e ao histórico, e 

persistindo o empate, a nota atribuída à entrevista. IX - Após a divulgação dos resultados do processo seletivo, os 

candidatos terão um prazo de recurso de 10 (dez) dias. X - A Banca Examinadora será constituída de três docentes 

titulares e três docentes suplentes do Curso de Especialização em Revitalização Urbana e Arquitetônica XI - Os 

registros dos candidatos  admitidos  serão feitos  no dia 05 de março de 2010 e as matrículas  serão feitas mediante  a 

comprovação de pagamento da primeira mensalidade do curso,  ou sua isenção, no dia 08  de março de 2010. XII - 

Os registros e matrículas  se farão no Núcleo de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável 

na sala 201  , à Rua Paraíba, 697  onde funciona a Escola de Arquitetura da UFMG, nos horários de 8:30 às 11:30 e 

de 13:30 às 16:30 horas., onde serão fornecidas informações complementares aos candidatos.  É vedado o registro 

acadêmico simultâneo em mais de um curso de graduação, de pós-graduação, ou de ambos os níveis.         

       Belo Horizonte, 13 de janeiro de 2010.  

 

 

      Professor Leonardo Barci Castriota  

      Coordenador do Núcleo de Pós-Graduação em  

      Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável 
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