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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM FONOAUDIOLOGIA 

(PÓS-GRADUAÇÃO LATO-SENSU) 

O Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais FAZ SABER que, no período de 28 de maio 
de 2013 a 25 de junho de 2013, estarão abertas as inscrições para admissão ao curso de Pós-Graduação em Fonoaudiologia, 
com áreas de concentração em Audiologia, Linguagem, Motricidade Orofacial, Saúde Coletiva e Voz em nível de 
ESPECIALIZAÇÃO: 

I. As vagas para admissão ao Curso de Especialização do 2º semestre letivo de 2013 são em número de 28. 

II. Para a viabilização do Curso deverão ser inscritos, selecionados e matriculados pelo menos 15 (quinze) candidatos. 

III. O candidato, para se inscrever na seleção ao Curso de Especialização, deverá apresentar junto à FUNDEP - Praça de 
Serviços - Loja 7 - Campus/UFMG,  de segunda à sexta-feira, exceto feriados, de 8 às 18 horas, ou pelo correio postado 
até 25/06/2013 - FUNDEP - Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, Av. Pres. Antônio Carlos, 6627, Unidade 
Administrativa II, 5º andar, Sala 5030, Campus UFMG - Caixa Postal 856, CEP 30.161-970, Belo Horizonte - MG, os 
seguintes documentos: 

1. Formulário de inscrição, devidamente preenchido, indicando a área de concentração pretendida (audiologia, 
linguagem, motricidade orofacial, saúde coletiva ou voz); acompanhado de 02 (duas) fotografias (3x4). 

2. Cópia do diploma de graduação ou documento equivalente, expedido por estabelecimento oficial ou oficialmente 
reconhecido, ou de outro documento que comprove que o candidato está em condições de concluir o curso de 
graduação até o término do período de registro acadêmico no curso de pós-graduação, ficando tal registro 
condicionado à prova de conclusão da graduação. 

3. Histórico escolar da graduação e curriculum vitae. 

4. Cópia da carteira de identidade e CPF. Certificado de estar em dia com as obrigações militares e eleitorais, no caso 
de candidato brasileiro. Em caso de candidato estrangeiro, os documentos serão os exigidos pela legislação 
específica e comprovação de domínio instrumental da língua portuguesa. 

5. Comprovante de endereço. 

6. Comprovante de pagamento referente à inscrição no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). 

Só serão deferidos os pedidos de inscrição que atenderem as exigências deste edital. 

IV. A seleção dos candidatos será feita por uma comissão composta pelos professores Luciana Macedo de Resende 
(Titular) Letícia Caldas Teixeira (Titular), Laelia Caseiro Vicente (Titular), Erica Araújo Brandão Couto (Suplente), 
professores da UFMG vinculados ao Curso de Especialização, por meio dos  itens abaixo, todos classificatórios e com 
igual peso, sendo que todos serão avaliados de 0 a 100 pontos: 

1. Análise de Curriculum Vitae: 
1.1 Experiência na área (60 pontos). 
1.2 Participação em congressos, seminários e reuniões científicas (10 pontos). 
1.3 Pesquisas e publicações (30 pontos). 

2. Entrevista: 
2.1 Apresentação da trajetória profissional (40 pontos). 
2.2 Discussão do plano de estudos (30 pontos).  
2.3 Motivação para o Curso de Especialização (30 pontos). 

As entrevistas serão realizadas nos dias 01 a 07 de julho de 2013. O cronograma das entrevistas será divulgado 
no dia 28 de junho de 2013, de 9 às 12 horas, no site www.fundep.ufmg.br e no quadro anexo à sala 251 - 2o 
andar da Faculdade de Medicina, Campus Saúde. 

V. A nota final será a média aritmética da avaliação do curriculum vitae e entrevista. Os candidatos serão ordenados na 
seqüência decrescente da nota final (classificação separada por área de especialidade), no limite das vagas previstas 
neste edital. Em caso de um ou mais candidatos terminarem empatados, os seguintes critérios de desempate serão 
utilizados segundo a ordem abaixo: 
1º: Maior nota no curriculum vitae. 
2º. Maior nota na entrevista 

VI. O resultado da seleção, com as notas atribuídas em cada uma das avaliações será divulgado no dia 12 de julho de 
2013, às 17h (dezessete horas), no site www.fundep.ufmg.br e no mural anexo à Secretaria do Curso de 
Especialização - sala 251 da Faculdade de Medicina/UFMG. Os candidatos aprovados deverão retirar e efetuar o 
pagamento do boleto bancário referente à primeira mensalidade do Curso no período de 15 a 18 de julho. 
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VII. O prazo de recurso contra o resultado do processo seletivo é de 10 dias a partir da data da divulgação do teor da 
decisão, pela sua afixação em local público e visível, conforme estabelece o Regimento Geral da UFMG. Durante o 
prazo de recurso os candidatos terão acesso às suas provas. 

VIII. Do Registro e da Matrícula. 

O candidato aprovado no processo seletivo de que trata este edital deverá efetuar, exclusivamente pela internet, no 
período de 15/07/2013 a 18/07/2013, o seu cadastro prévio, mediante o preenchimento de formulário disponível no 
site https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio. O DRCA tomará as providências para efetuar o Registro Acadêmico 
após o recebimento da documentação completa dos candidatos selecionados, na forma exigida (cópias legíveis e sem 
rasuras) e do preenchimento da Ficha de Cadastro Prévio pelo candidato classificado. 
A documentação completa dos selecionados será enviada ao DRCA pela Secretaria do Curso até a data de 
30/07/2013. O candidato que apresentou, no período de inscrição, documento comprobatório de estar em condições 
de concluir o curso de graduação antes do período para registro acadêmico no curso de pós-graduação, deverá 
entregar na Secretaria do Programa, até a data 28/07/2013, documento que comprove a conclusão do curso de 
graduação (cópia do diploma de graduação, expedido por estabelecimento oficial ou oficialmente reconhecido ou 
declaração de conclusão de curso em que conste a data da colação do grau). Não serão aceitas declarações com 
previsão de conclusão ou de colação. Candidatos estrangeiros deverão apresentar à Secretaria do Curso, até o dia 
28/07/2013 o RNE, ou passaporte com Visto Permanente ou Visto Temporário de estudante válido, e documento que 
comprove filiação." 

 

De acordo com o disposto no art. 39, § 2º, do Regimento Geral da UFMG, “cada aluno terá direito a um único 
registro acadêmico, correspondente a uma só vaga no curso em que foi admitido na UFMG”. Perderá 
automaticamente o direito à vaga e será considerado formalmente desistente o candidato classificado que não efetuar 
o Cadastro Prévio na data fixada para a realização desse procedimento ou que não apresentar qualquer dos 
documentos solicitados neste Edital. 

O preenchimento de vaga(s) decorrente(s) destas situações será feito mediante convocação de outros candidatos 
aprovados, observada, rigorosamente, a ordem de classificação segundo a ordem decrescente de pontos obtidos no 
concurso, até a data limite para envio da documentação ao DRCA. A matrícula dos candidatos aprovados será 
realizada no Sistema Acadêmico da Pós-Graduação, de acordo com orientação da Secretaria do Programa, em data a 
ser divulgada, observado o calendário. 

IX. Nos termos da Resolução nº 07/2004 do Conselho Universitário da UFMG, 10% (dez por cento) das vagas 
preenchidas serão reservadas à participação gratuita de candidatos carentes e de servidores da UFMG, sempre que 
aprovados em processo seletivo, desde que seja caracterizado carente pela FUMP (site: www.fump.ufmg.br) ou 
selecionado pela Pró-Reitoria de Recursos Humanos, caso seja servidor. O número de bolsas concedidas deverá ser 
divido entre o segmento servidor e o segmento comunidade externa. Vagas não preenchidas por um segmento serão 
oferecidas ao outro. No caso de vaga única ou número impar, será priorizado o segmento servidor da UFMG. 

X. O Curso terá a duração de (três) semestres letivos, sendo 2 (dois) semestres letivos e 1(um) semestre para finalizar 
monografia. O aluno deverá cumprir 33 (trinta e três) créditos, 495 (quatrocentos e noventa e cinco) horas em 
disciplinas e aprovação individual de monografia, exigência para conclusão do curso e obtenção do certificado de 
especialista. O valor total do Curso para cada aluno é de R$ 7650,00 (sete mil seiscentos e cinquenta reais) a serem 
pagos da seguinte forma: 15 parcelas mensais de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais).  

XI. Informações complementares poderão ser obtidas através dos telefones da FUNDEP 3409-4220 e 3218-9334, e da 
Secretaria do Curso 3409- 9117, ou no e-mail depfono@medicina.ufmg.br.  

Belo Horizonte, 06 de maio de 2013.  

Prof. Francisco José Penna 
Diretor da Faculdade de Medicina da UFMG 


