
 

EDITAL DE SELEÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “LATO 
SENSU” EM GESTÃO DE NEGÓCIOS E TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 
  

A Coordenação do CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” EM 
GESTÃO DE NEGÓCIOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, da Universidade do 
Estado de Minas Gerais, aprovado e com autorização do seu funcionamento pela 
RESOLUÇÃO CONUN/UEMG Nº 209/2010, faz saber que está aberto o processo 
seletivo para admissão ao curso.  
  
I - DA INSCRIÇÃO - As inscrições para seleção serão realizadas diretamente na sede 
do Campus de Frutal, da Universidade do Estado de Minas Gerais, situado a Av. Prof. 
Mário Palmério, 1001, Bairro Universitário, na cidade de Frutal, Estado de Minas 
Gerais, de 14 a 31 de março de 2011, das 14:00 às 18:00 horas.  
  
II - DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO - Os candidatos deverão 
apresentar os seguintes documentos no ato da inscrição:  
  
1. Ficha de Inscrição devidamente preenchida;  
2. Fotocópia do Diploma de Graduação (registrado) ou Certificado de conclusão de 
curso;  
3. Fotocópia do Histórico Escolar;  
4. Fotocópia do CPF e da Cédula de Identidade;  
5. “Curriculum Vitae” do candidato;  
6. 3 (três) fotografias 3x4 (três por quatro).  
  
Observações:  
a) Só serão aceitos os pedidos de inscrição com a documentação completa, atendidos 
os requisitos contidos neste Edital.  
b) Em nenhuma hipótese será devolvido o valor pago no ato da inscrição pelo(a) 
candidato(a).  
  
III - DAS VAGAS - São oferecidas 50 (cinquenta) vagas.  
  
IV - DA REALIZAÇÃO DO CURSO:  
  
a) Para o início do Curso será necessário um mínimo de 35 (trinta e cindo) 
candidatos(as) aprovados(as) no processo seletivo;  
  
b) O curso terá duração de 15 (quinze) meses letivos, somados de mais 6 (seis) meses 
para elaboração de monografia de conclusão, com carga de 500 h/r (horas/relógio) ou 
600 h/a (horas/aula).  
  
V - DA SELEÇÃO  
  
1. Processo Seletivo: no período de 18 e 19 de abril de 2011, será realizada a análise 
curricular e também dos demais documentos apresentados.   
a) Para habilitação do candidato é necessário a seleção de seu currículo, bem como de 
todos os documentos descritos no inciso II.  
b) A divulgação do resultado do Processo Seletivo será no dia 20 de abril de 2011.  



 

 VI - DA MATRÍCULA NO CURSO - As matrículas dos(as) candidatos(as) aprovados 
(as) e classificados(as) deverão ser realizadas no período de 25 a 29 abril de 2011, 
na sede do Campus de Frutal,  da Universidade do Estado de Minas Gerais, situado a 
Av. Prof. Mário Palmério, 1001, Bairro Universitário, na cidade de Frutal, Estado de 
Minas Gerais, das 14:00 às 18:00 horas,  com a apresentação dos seguintes 
documentos:  
  
1. Cópia autenticada (frente e verso) do “Diploma de Graduação” ou “Certificado de 
Conclusão de Curso”.  
2. Cópia autenticada do “Histórico Escolar” do curso de graduação.  
  
Observações: 
  
a) A efetivação da matrícula fica condicionada ao pagamento da taxa de matrícula no 
valor de R$300,00 (trezentos reais), através de boleto bancário, disponível na sede do 
Campus de Frutal, da Universidade do Estado de Minas Gerais, situado a Av. Prof. 
Mário Palmério, 1001, Bairro Universitário, na cidade de Frutal, Estado de Minas 
Gerais.  
  
b) O investimento total do curso será dividido em 15 parcelas de R$300,00 (trezentos 
reais), exceto a matrícula, do mesmo valor.  
  
VII - DA ADMISSÃO - Para ser admitido como aluno (a) regular, no CURSO DE PÓS-
GRADUAÇÃO LATO SENSU EM GESTÃO DE NEGÓCIOS E TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO, o(a) candidato(a) deverá ter sido aprovado(a) no respectivo processo 
seletivo, com deferimento de sua matrícula pela Coordenação do Curso.  
  
VIII - DO INÍCIO - O início do curso está previsto para maio de 2011, em data a ser 
divulgada pelo Coordenador do Curso, quando for constatado o número mínimo 
necessário para a abertura do curso.  
  

 
Frutal - MG, 22 de fevereiro de 2011. 

  
 
 

Prof. Ms. Marcelo Luis Murari 
Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Gestão de Negócios e Tecnologia da 

Informação 
  


