
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
DIRETORIA DE AÇÃO CULTURAL 

CAMPUS CULTURAL UFMG EM TIRADENTES 
CHAMADA 04/2018 

Alunos de pós-graduação para atuar no Teatro Universitário da UFMG/ Programa de Profes-
sor Residente do Campus Cultural UFMG em Tiradentes 

A Diretoria de Ação Cultural da Universidade Federal de Minas Gerais (DAC/UFMG) faz saber à 
comunidade universitária que, no período de 27 de julho a 02 de agosto de 2018, estarão abertas 
inscrições para alunos de Pós-Graduação de UFMG para atuar como bolsista em encargos didáticos 
no Teatro Universitário da UFMG, como contrapartida do Programa de Professor Residente do 
Campus Cultural UFMG em Tiradentes. 

1. Sobre a bolsa 

A bolsa é uma contrapartida do programa de Professor Residente do Campus Cultural UFMG em 
Tiradentes para o Teatro Universitário e tem por objetivo viabilizar a atuação de professor do Teatro 
Universitário no projeto do Campus Cultural UFMG em Tiradentes, entre agosto e dezembro de 
2018, mediante a atribuição de encargos didáticos a aluno de Pós-Graduação da UFMG, no mesmo 
período, através de bolsa correspondente a 25% sobre o valor de até 2 (duas) bolsas de mestrado, 
conforme previsto na Chamada 03/2018 da Diretoria de Ação Cultural/Campus Cultural UFMG em 
Tiradentes. 

2. Sobre a vaga 

Será oferecida 1 (uma) vaga de aluno bolsista. 
O candidato deverá ser aluno de curso de pós-graduação da UFMG e deverá atuar nas disciplinas de 
Expressão Corporal e Técnica de Dança I e II do Teatro Universitário da UFMG. 
O bolsista deverá apresentar disponibilidade de horário todas as segundas entre às 19:00 e 22:40 e 
esporadicamente em 3 sábados no final do segundo semestre letivo de 2018.  
O  bolsista deverá cumprir no máximo 8 horas semanais de atividades, durante o segundo semestre 
de 2018. 

3. Valor da Bolsa 

O candidato selecionado receberá 4 (quatro) parcelas mensais de R$ 700,00 (setecentos reais) como 
contrapartida do Programa de Professor Residente do Campus Cultural UFMG em Tiradentes. O 
valor da bolsa corresponde a 25% sobre o valor de até 2 (duas) bolsas de mestrado. 
A implementação da bolsa estará sujeita à disponibilidade orçamentária para o ano de 2018. 

4. Sobre as inscrições 



As inscrições serão realizadas entre 27 de julho e 2 de agosto de 2018. 
A inscrição será realizada diretamente na Secretaria do Teatro Universitário, no horário de 8:00 às 
17:00, ou por meio do envio dos documentos para o seguinte email: secretaria-tu@ebap.ufmg.br.     
No ato da inscrição o bolsista deverá apresentar: 
-cópia de identidade e CPF 
-cópia de currículo vitae ou lattes com enfoque na formação e na experiência profissional nas áreas 
de expressão corporal e técnicas de dança. No currículo deve constar contato telefônico e e-mail do 
candidato. 

4. Sobre a Seleção 

A seleção se dará por meio de análise de currículo e entrevista a se realizar na sala dos professores 
do Teatro Universitário da UFMG no dia 03 de agosto a partir das 14:00. 
Na entrevista serão avaliadas as seguintes competências: 
a) Competência comunicativa - capacidade de compreender a expressão do outro e de expressar-se 
com coerência e coesão. 
b) Competência Pedagógica - interesse em processos formativos, inquietações em relação aos pro-
cessos de ensino-aprendizagem no ensino técnico em artes dramáticas; disposições para atuar em 
atividades de ensino (acompanhamento e condução de atividades didáticas; mediação pedagógica.) 
c) Proatividade e disposição para conhecer o novo e para propor soluções de forma autônoma e cri-
ativa. 
Os candidatos serão avaliados em 100 (cem) pontos em cada letra descrita no item acima e classifi-
cados na ordem decrescente de suas médias apuradas. Serão considerados classificados os candida-
tos que obtiverem média igual ou superior a 60 (sessenta) pontos e aprovado o candidato que obti-
ver a maior nota. 

5. Sobre o resultado 

O resultado será divulgado no dia 06 de agosto na Secretaria do Teatro Universitário. 

Outras informações sobre a presente chamada poderão ser obtidas pelo e-mail 
campustiradentes@dac.ufmg.br ou pelo telefone (32) 3355-1550. 

!  
Prof. Fernando Antonio Mencarelli 
Coordenador do Campus Cultural UFMG em Tiradentes


