
Universidade Federal de Minas Gerais  

Escola de Arquitetura  
Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável  

Edital Suplementar de Seleção 2019 – Mestrado e Doutorado 
A Coordenadora do Colegiado Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio 
Sustentável da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, comunica a 
RETIFICAÇÃO do Edital Suplementar de Seleção 2019 - Mestrado e Doutorado.  

Onde se lê: A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio 
Sustentável da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais FAZ SABER que, no 
período de no período de 01 de abril a 15 de maio de 2019, estarão abertas as inscrições para a seleção 
de candidatos indígenas e com deficiência aos cursos de MESTRADO e DOUTORADO, em cumprimento à 
Resolução no 02/2017, de 04 de abril de 2017, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMG, 
que dispõe sobre a Política de Ações Afirmativas da UFMG. Antes de se inscrever no concurso, o 
candidato deverá tomar ciência do conteúdo deste Edital, incluindo os demais documentos que o 
integram, para certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. 
 
Leia-se: A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio 
Sustentável da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais FAZ SABER que, no 
período de no período de 01 de abril a 16 de maio de 2019, estarão abertas as inscrições para a seleção 
de candidatos indígenas e com deficiência aos cursos de MESTRADO e DOUTORADO, em cumprimento à 
Resolução no 02/2017, de 04 de abril de 2017, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMG, 
que dispõe sobre a Politica de Ações Afirmativas da UFMG. Antes de se inscrever no concurso, o 
candidato deverá tomar ciência do conteúdo deste Edital, incluindo os demais documentos que o 
integram, para certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. 
 
Onde se lê: 1.1. As inscriçõespoderão ser realizadas na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em 
Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável situada na Rua Paraíba 697 – sala 201, Bairro Savassi, 
CEP 30.130-141 – Belo Horizonte/ Minas Gerais – Brasil, de  01 de abril a15 de maio de 2019, nos 
horários de funcionamento da Secretaria, disponíveis no website 
www.ufmg.br/pos/ambienteconstruido, exceto feriados e recessos acadêmicos, ou1.2. Poderão ser 
enviadas, dentro do período de inscrição, exclusivamente pelo Correio, via Sedex-10, para o endereço da 
Secretaria do Programa. Serão aceitos os documentos postados até 15 de maio de 2019; 

Leia-se: 1.1. As inscriçõespoderão ser realizadas na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em 
Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável situada na Rua Paraíba 697 – sala 201, Bairro Savassi, 
CEP 30.130-141 – Belo Horizonte/ Minas Gerais – Brasil, de 01 de abril a 16 de maio de 2019, nos 
horários de funcionamento da Secretaria, disponíveis no website 
www.ufmg.br/pos/ambienteconstruido, exceto feriados e recessos acadêmicos, ou 1.2. Poderão ser 
enviadas, dentro do período de inscrição, exclusivamente pelo Correio, via Sedex-10, para o endereço da 
Secretaria do Programa. Serão aceitos os documentos postados até 16 de maio de 2019; 

Onde se lê: 3.3. Só́ serão deferidos os pedidos de inscrição que atenderem àsexigências deste Edital e 
que estiverem com a documentação completa e no prazo. Apósconferência da documentação, será ́
publicado o deferimento do pedido de inscrição no mural da Secretaria do Programa e no website 
www.ufmg.br/pos/ambienteconstruido, no dia 16/05/2019. Nãocaberá ́recurso a ausência de qualquer 
um dos documentos elencados acima. Recursos de outra natureza poderão ser protocolados na 
Secretaria do Programa até às 11h do dia 19/05/2019, sendo a relação final nominal dos candidatos 
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publicada no dia 21/05/2019 no mural da Secretaria do Programa e no website 
www.ufmg.br/pos/ambienteconstruidoNãoserá ́ dada nenhuma informação por telefone, fax ou e-mail 
sobre deferimento ou indeferimento das inscrições;  

Leia-se: 3.3. Só́ serão deferidos os pedidos de inscrição que atenderem àsexigências deste Edital e que 
estiverem com a documentação completa e no prazo. Após conferência da documentação, será ́
publicado o deferimento do pedido de inscrição no mural da Secretaria do Programa e no website 
www.ufmg.br/pos/ambienteconstruido, no dia 17/05/2019. Nãocaberá ́recurso a ausência de qualquer 
um dos documentos elencados acima. Recursos de outra natureza poderão ser protocolados na 
Secretaria do Programa até às 11h do dia 20/05/2019, sendo a relação final nominal dos candidatos 
publicada no dia 21/05/2019 no mural da Secretaria do Programa e no website 
www.ufmg.br/pos/ambienteconstruido. Não será ́dada nenhuma informação por telefone, fax ou e-mail 
sobre deferimento ou indeferimento das inscrições; 
 
Onde se lê: 5.3. O anonimato do candidato será ́preservado: o candidato que utilizar qualquer tipo de 
identificação pessoal na prova escrita será ́automaticamente eliminado do processo seletivo. Para ser 
aprovado nessa etapa, o candidato deverá obter, pelo menos, 70 pontos num total de 100. O resultado 
desta etapa será ́ disponibilizado no dia 29 de maio de 2019 no quadro de avisos da Secretaria e no 
website www.ufmg.br/pos/ambienteconstruido; 

Leia-se: 5.3. O anonimato do candidato será ́ preservado: o candidato que utilizar qualquer tipo de 
identificação pessoal na prova escrita será ́automaticamente eliminado do processo seletivo. Para ser 
aprovado nessa etapa, o candidato deverá obter, pelo menos, 70 pontos num total de 100. O resultado 
desta etapa será ́ disponibilizado no dia 04 de junho de 2019 no quadro de avisos da Secretaria e no 
website www.ufmg.br/pos/ambienteconstruido; 

Onde se lê: 5.4. Exame do Curriculum Vitae, (Mestrado e Doutorado) de caráter eliminatório e 
classificatório que considerará o desempenho acadêmico, a experiência cientifica e técnica, a produção 
artística, publicações indexadas e prêmios apresentados no Curriculum Lattes e comprovados pelo 
portfolio, cujo Barema será ́ disponibilizado no website www.ufmg.br/pos/ambienteconstruido. O 
resultado desta etapa será ́disponibilizado no dia 03 de junho de 2019 no quadro de avisos da Secretaria 
e no website www.ufmg.br/pos/ambienteconstruido. Para ser aprovado nessa etapa, o candidato 
deverá obter, pelo menos, 70 pontos num total de 100;  

Leia-se: 5.4. Exame do Curriculum Vitae, (Mestrado e Doutorado) de carátereliminatório e classificatório 
que considerará o desempenho acadêmico, a experiênciacientifica e técnica, a produçãoartística, 
publicações indexadas e prêmios apresentados no Curriculum Lattes e comprovados pelo portfolio, cujo 
Barema será ́ disponibilizado no website www.ufmg.br/pos/ambienteconstruido. O resultado desta 
etapa será ́disponibilizado no dia 04 de junho de 2019 no quadro de avisos da Secretaria e no website 
www.ufmg.br/pos/ambienteconstruido. Para ser aprovado nessa etapa, o candidato deverá obter, pelo 
menos, 70 pontos num total de 100;  

Onde se lê: 5.6. Candidatos residentes fora da região metropolitana de Belo Horizonte ou no exterior 
poderão realizar este exame utilizando Sistema de Videoconferência (Skype), desde que solicitado pelo 
candidato, em campo especifico do Formulário de Inscrição. Neste caso, o candidato se responsabilizará 
por testar a conexão com o Colegiado do Programa, quando solicitado, garantindo banda de internet 
com velocidade compatível para emissão de som e imagem em tempo real. O Programa não se 
responsabilizará por problemas na conexão por parte do candidato, que, caso ocorra e inviabilize o 
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exame no prazo estipulado, desclassificará o candidato. O quadro, contendo horário e local da defesa do 
Plano de Pesquisa, será ́ divulgado na Secretaria do Doutorado em Ambiente Construído e 
PatrimônioSustentável e no seu website www.ufmg.br/pos/ambienteconstruido, no dia 03 de junho de 
2019, até as 17h00. Esta prova será ́realizada no período de 05 a 07 de junho de 2019, sendo eliminado 
o candidato que não comparecer no dia e horário estipulado. O resultado desta etapa será ́
disponibilizado no dia 12 de junho de 2019 no quadro de avisos da Secretaria e no website 
www.ufmg.br/pos/ambienteconstruido;  

Leia-se: 5.6. Candidatos residentes fora da região metropolitana de Belo Horizonte ou no exterior 
poderão realizar este exame utilizando Sistema de Videoconferência (Skype), desde que solicitado pelo 
candidato, em campo especifico do Formulário de Inscrição. Neste caso, o candidato se responsabilizará 
por testar a conexão com o Colegiado do Programa, quando solicitado, garantindo banda de internet 
com velocidade compatível para emissão de som e imagem em tempo real. O Programa não se 
responsabilizará por problemas na conexão por parte do candidato, que, caso ocorra e inviabilize o 
exame no prazo estipulado, desclassificará o candidato. O quadro, contendo horário e local da defesa do 
Plano de Pesquisa, será ́ divulgado na Secretaria do Doutorado em Ambiente Construído e Patrimônio 
Sustentável e no seu website www.ufmg.br/pos/ambienteconstruido, no dia 04 de junho de 2019, até 
as 22h00. Esta prova será ́ realizada no período de 05 a 07 de junho de 2019, sendo eliminado o 
candidato que não comparecer no dia e horário estipulado. O resultado desta etapa será ́disponibilizado 
no dia 12 de junho de 2019 no quadro de avisos da Secretaria e no website 
www.ufmg.br/pos/ambienteconstruido; 

Contatos: Tel. (31) 3409-8874, e-mail macps@arq.ufmg.br, website 
www.ufmg.br/pos/ambienteconstruido. Belo Horizonte, 07 de maio de 2019 - Prof. Yacy-Ara Froner – 
Coordenadora do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio 
Sustentável.  
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