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CHAMADA DE SELEÇÃO 

1
º
 SEMESTRE DE 2014 

 

 

O Diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas-FAFICH/UFMG faz saber que estarão 

abertas as inscrições para seleção de candidatos para o preenchimento de 300 (trezentas) vagas 

para os Cursos de Atualização em Democracia Participativa, República e Movimentos Sociais, na 

modalidade de educação a distância, da Universidade Federal de Minas Gerais, no período de 

26/03/2014 a 31/03/2014. Serão convocados os primeiros 75 inscritos para cada um dos quatro 

cursos, conforme as seguintes condições:  

I. Os Cursos de Atualização em Democracia Participativa, República e Movimentos Sociais são 

destinados aos membros dos conselhos nacionais de políticas públicas; técnicos e gestores 

governamentais envolvidos com instituições participativas; e membros de organizações da 

sociedade civil com experiência participativa e/ou profissional nas políticas públicas dos três 

níveis da Federação – municipal, estadual e nacional.  

II. Será necessária habilidade mínima com os programas de computador Word para produção de 

textos e Internet Explorer para acesso a Plataforma do Curso.  

III. Caso não sejam preenchidas as 300 vagas, as demais remanescentes serão disponibilizadas para 

membros de outros conselhos estaduais e municipais de políticas públicas.  

IV. As inscrições serão feitas via Internet, no link “inscrições” do site 

www.ufmg.br/conselheirosnacionais. Não haverá impedimento para que um(a) mesmo(a) aluno(a) 

se inscreva em mais de um dos cursos ofertados. 

V. Os cursos ofertados no primeiro semestre de 2014, com os respectivos períodos de inscrição, 

estão discriminados no quadro abaixo: 

 

Cursos 
Carga 

Horária 
Início  Término 

Período de 

inscrições 

Os mecanismos de controle 

público: uma visão crítica 
45 04/04/14 18/05/14 

26/03/2014 

a 31/03/14 

Orçamento Público, 

Participação e Controle 

Social dos Gastos Públicos 

30 25/05/14 23/06/14 
13/05/14 a 

20/05/14 

A participação 

institucionalizada: os 

conselhos de políticas 

15 25/05/14 08/06/14 
13/05/14 a 

20/05/14 

Controle Público na área de 

Políticas Urbanas 
15 25/05/14 08/06/14 

13/05/14 a 

20/05/14 

 

VI. Serão considerados habilitados os candidatos que preencherem as condições requeridas nesta 

chamada de seleção, no limite das vagas existentes. O resultado será homologado pela Comissão 

Coordenadora do Curso e será divulgado no dia 01/04/2014 no site http:// 

www.ufmg.br/conselheirosnacionais/ e na secretaria do curso, em ordem das inscrições.  

 



VII. Ao término dos Cursos serão emitidos os certificados de participação aos alunos(as) que 

apresentarem 70% de frequência nas atividades neles desenvolvidas.  

VIII. Informações adicionais podem ser obtidas na Secretaria do Curso, através do e-mail:                

edist_atual@fafich.ufmg.br ou pelo telefone 31 33409-5004, de 2a a 6a feira, no horário das 09:00 

às 12:00 e das 14:00 às 16:00, exceto feriados. 

 

Belo Horizonte, 24 de Março de 2014 

Prof. Fernando de Barros Filgueiras 

Diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas  

 


