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Universidade Federal de Minas Gerais 

Faculdade de Educação 

Mestrado Profissional em Educação e Docência 
 

Retificação do Edital Suplementar de Seleção – Vagas para Indígenas e Pessoas com Deficiência – 

Seleção 2019  

 

A Coordenadora do Mestrado Profissional em Educação e Docência da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Minas Gerais, Professora Nilma Soares da Silva, tendo em vista alteração 

superveniente referente à identificação do candidato no projeto de pesquisa, torna pública a retificação 

do subitem 3.8 “l”, do Edital Suplementar de Seleção – Vagas para Indígenas e Pessoas com Deficiência 

– Seleção 2019,  conforme  a  seguir  especificado, 

permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital. 

 

Onde se lê: 

 

[...]  

3.8 - l) PROJETO DE PESQUISA a ser desenvolvido com, no máximo, 15 (quinze) páginas (incluindo a 

bibliografia), digitado em espaço 1,5, tipo de letra Times New Roman, corpo 12, papel A4 e margens de 

2,5 cm. O projeto deverá ser apresentado em um único arquivo digital (pdf) contendo uma folha de rosto 

(apenas com o título do projeto e linha de pesquisa à qual o candidato pretende se vincular, entre as 

relacionadas no item I deste Edital). O projeto deve conter as seguintes partes: I) MEMORIAL - descrição 

e análise da experiência profissional do candidato que seja significativa para o desenvolvimento do 

projeto (em no máximo três páginas); II) PROPOSTA DE ESTUDO - questão/desafio que pretende 

desenvolver; III) INDICAÇÃO DO PRODUTO ESPERADO - desenvolvimento e análise de 

ações/intervenções educativas e/ou recursos didáticos; 

 

Leia-se: 

 

[...]   

3.8 - l) PROJETO DE PESQUISA a ser desenvolvido com, no máximo, 15 (quinze) páginas (incluindo a 

bibliografia), digitado em espaço 1,5, tipo de letra Times New Roman, corpo 12, papel A4 e margens de 

2,5 cm. O projeto deverá ser apresentado em um único arquivo digital (pdf) contendo uma folha de rosto 

(apenas com o título do projeto e linha de pesquisa à qual o candidato pretende se vincular, entre as 

relacionadas nos itens 2.4 e 2.5 deste Edital). Não poderá haver ao longo do projeto nenhuma 

identificação do candidato sob pena de desclassificação. O projeto deve conter as seguintes partes: I) 

MEMORIAL - descrição e análise da experiência profissional do candidato que seja significativa para o 

desenvolvimento do projeto (em no máximo três páginas); II) PROPOSTA DE ESTUDO - 

questão/desafio que pretende desenvolver; III) INDICAÇÃO DO PRODUTO ESPERADO - 

desenvolvimento e análise de ações/intervenções educativas e/ou recursos didáticos; 

 

Belo Horizonte, 03 de julho de 2018 - Profa. Nilma Soares da Silva 

Coordenadora do Mestrado Profissional Educação e Docência da Faculdade de Educação da Universidade 

Federal de Minas Gerais/UFMG. 


