
 
ALTERAÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA AS ESCOLAS DO 

AGENDAMENTO 

Informamos que haverá uma alteração na forma como as escolas são selecionadas 

para o agendamento de visitas no Espaço do Conhecimento UFMG.  

O modo anterior consistia na seleção por ordem de inscrição em nosso formulário de 

agendamento. Este antigo modelo favorecia escolas que já conheciam o sistema e 

deixava de fora professores que não tinham condições de efetuar a inscrição de 

maneira rápida e no horário exato de abertura do agendamento. Algumas escolas 

públicas relataram dificuldade em fazer o agendamento devido à falta de infraestrutura 

para tal, como acesso à internet. 

A nova forma de seleção para os grupos agendados será via sorteio público. Essa 

alteração trará benefícios tanto para os professores interessados em trazerem seus 

grupos, quanto para a equipe do Espaço do Conhecimento UFMG.  

ATENÇÃO: No novo modelo, a ordem de inscrição deixará de ser o critério de 

classificação das escolas para as vagas disponíveis.  

  

O QUE É O SORTEIO PÚBLICO? 

 

Sorteio público é um mecanismo de seleção cujo critério para ordenação das escolas é 

a aleatorização, através de uma plataforma virtual para sorteio. O sorteio será 

transmitido pela página oficial do Espaço do Conhecimento UFMG no Facebook 

(https://www.facebook.com/espacodoconhecimentoufmg/) e será acompanhado por 

um professor/servidor da UFMG sem vínculo com o museu. 

 

Para participar do sorteio, a escola deverá efetuar normalmente a inscrição para o 

agendamento de visitas no Espaço do Conhecimento UFMG, durante o período em que 

os formulários permanecerão abertos. A partir da ordem definida pelo sorteio, serão 

preenchidas as datas disponíveis para as visitas escolares, nos respectivos turnos: 

manhã, tarde, noite e sábados. Os resultados serão divulgados no site e entraremos 

em contato via e-mail para maiores informações sobre o agendamento. 

https://www.facebook.com/espacodoconhecimentoufmg/


 
 

 

QUAIS OS BENEFÍCIOS PARA OS PROFESSORES? 

Os professores terão um tempo maior para responder o formulário de inscrição, 

detalhar as especificidades do grupo e possíveis projetos vinculados à visita, e poderão 

escolher as 4 (quatro) datas possíveis para a visita com maior precisão, evitando assim 

possíveis conflitos com o calendário escolar de suas instituições. Espera-se que novas 

escolas que não foram selecionadas anteriormente por dificuldades da própria 

instituição no preenchimento do formulário de inscrição, ou por falta de tempo, terão 

oportunidade igual às das demais escolas. 

  

QUAIS OS BENEFÍCIOS PARA O ESPAÇO DO CONHECIMENTO UFMG? 

Com a nova forma de seleção, o Espaço do Conhecimento UFMG conseguirá obter 

maior precisão nas informações respondidas através formulário, o que beneficia o 

planejamento das visitas e o atendimento dos mediadores aos visitantes. 

  

DO AGENDAMENTO 

- A inscrição para o sorteio deverá ser feita exclusivamente pela internet, na página 

do Espaço do Conhecimento UFMG  

(http://www.espacodoconhecimento.org.br/descubra/agendamento-de-visitas/), nos 

períodos de cada agendamento, a serem divulgados neste mesmo endereço 

eletrônico; 

- No sorteio, cada candidato concorrerá com um número, gerado ao fazer sua 

inscrição pelo formulário, que será divulgado ao fim das inscrições; 

- Os números serão aleatorizados pelo sorteio, definindo as escolas selecionadas; 

- O número de vagas por turno (manhã, tarde, noite e sábado) irá variar de acordo 

com a disponibilidade de datas para o período de agendamento pleiteado; 

http://www.espacodoconhecimento.org.br/descubra/agendamento-de-visitas/
http://www.espacodoconhecimento.org.br/descubra/agendamento-de-visitas/
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- No caso de possíveis vagas remanescentes, resultantes do cancelamento de alguma 

instituição, serão convocados os inscritos que possuírem números para sorteio 

subsequentes aos últimos utilizados para o preenchimento das respectivas vagas. 

Dessa forma, a lista de espera será composta por todos os candidatos inscritos que 

não tiverem sido contemplados pelo sorteio. 

 

 


