
 

 

EDITAL 017/2019 
Curso de Pós-Graduação lato sensu  

Psicopedagogia Clínica e Institucional 
 

Turma 2020 – 2021 
 
1. PREÂMBULO  
1.1. A coordenação do curso de pós-graduação lato sensu Psicopedagogia Clínica e Institucional 
torna público o edital de abertura de turma para o período 2020-2021. As inscrições serão realizadas 
no período de 25 de outubro de 2019 a 25 de janeiro de 2020, no horário de 8h00 às 12h00 – 
14h00 às 17h00, na Secretaria das Coordenações Integradas de Extensão, Pesquisa e Pós-
Graduação, bloco Administrativo, Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) Unidade 
Divinópolis, situada à Avenida Paraná, 3001, Bairro Jardim Belvedere, Divinópolis/MG, CEP 35.501-
170 – Telefone: (37) 3229-3538 / 3594 / 3598. Email: posgraduacao.divinopolis@uemg.br  
 
1.2. - O Curso de Pós-Graduação lato sensu Psicopedagogia Clínica e Institucional foi aprovado 
pela Resolução CONUN/UEMG Nº 327/2015, publicada no Diário Oficial em 7 de julho de 2015. 

  
1.3. Público-alvo: O curso se destina aos profissionais da área de educação e da psicologia. 
 
1.4. Outras informações sobre o curso ofertado estão disponíveis na página eletrônica da UEMG - 
Unidade Divinópolis (divinopolis.uemg.br).  
 
2. NÚMERO DE VAGAS: são oferecidas 40 (quarenta) vagas. Para que haja oferta do curso, será 
necessário que, no mínimo, 20 (vinte) candidatos estejam matriculados.  
 
3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO: os candidatos deverão apresentar os 
seguintes documentos no ato da inscrição:  

 

a) Formulário de Inscrição, disponível na página eletrônica da UEMG Unidade Divinópolis (Anexo 1);  

b) Uma foto 3x4 recente; 

c) Currículo constando o endereço eletrônico (preferencialmente o currículo Lattes);  

d) Cópia do CPF;  

e) Cópia da Carteira de Identidade;  

f) Cópia (frente e verso) do Diploma de Graduação ou documento equivalente, autenticado, que 
comprove estar o candidato em condições de concluir o curso de graduação antes de iniciado o de 
pós-graduação, expedido por estabelecimento oficialmente reconhecido;  

g) Cópia do histórico escolar da graduação;  

h) Cópia do comprovante de residência;  

i) Cópia da Certidão de Nascimento/Casamento 

j) Cópia do Título e quitação eleitoral;  

k) Cópia do documento referente às obrigações militares (sexo masculino)  

 
Parágrafo 1: Somente serão aceitas as inscrições com documentação completa e que atendam aos 
requisitos contidos neste Edital.  
 
4. REALIZAÇÃO DO CURSO: o curso oferece uma carga horária de 480 horas, com início no dia 7 
de março de 2020 e previsão de término das disciplinas presenciais em 28 de agosto de 2021. O 
aluno terá até sessenta dias após o último encontro em Atuação Psicopedagógica Clínica e 
Institucional para realizar a entrega do trabalho de conclusão de curso (TCC). A duração máxima do 
curso é de 24 (vinte e quatro) meses. 



 

 

 
4.1. Dias e horários de funcionamento do curso: as aulas do Curso de Especialização em 
Psicopedagogia Clínica e Institucional serão ministradas quinzenalmente ou duas vezes durante o 
mês corrente, aos sábados, das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.  
 
5. INVESTIMENTO: 

Mensalidades: 1ª parcela no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), correspondente à 
matrícula, mais vinte e quatro parcelas do mesmo valor. Valor Total: R$ 7.000,00 (sete mil reais).  

  

6. RESULTADO: a lista de candidatos inscritos será divulgada no site da UEMG - Unidade 
Divinópolis (divinopolis.uemg.br) e será afixada em local de acesso público e visível nas 
dependências UEMG – Unidade Divinópolis, no dia 1º de fevereiro de 2020:  

 
6.1. Admissão: para ser admitido como aluno regular, o candidato deverá estar situado entre os 
primeiros quarenta inscritos. Caso haja desistência, haverá segunda chamada para preenchimento 
das vagas remanescentes, respeitando-se a ordem de inscrição deferida dos candidatos 
considerados excedentes. 
 
7. MATRÍCULA: as matrículas dos candidatos selecionados deverão ser realizadas entre os dias 3 a 
8 de fevereiro de 2020, de 8h às 12h e das 14h às 17h. Sua efetivação se dará mediante a 
comprovação do pagamento da 1ª parcela do curso (boleto bancário) e do preenchimento do 
contrato. Os candidatos selecionados deverão se matricular junto à Secretaria das Coordenações 
Integradas de Extensão, Pesquisa e Pós-graduação da UEMG Unidade Divinópolis, no bloco 
Administrativo, situado à Avenida Paraná, 3001, Bairro Jardim Belvedere, Divinópolis/MG, CEP 
35.501-170 – Telefone (37) 3229-3538/3594/3598, conforme especifica o item 3 deste Edital. 
 
8. INÍCIO DO CURSO: o curso terá início em 7 de março de 2020, às 8h00, nas dependências da 
Universidade do Estado de Minas Gerais – Unidade Divinópolis. 
 
9. DISPOSIÇÕES FINAIS: quaisquer decisões sobre as questões não previstas nesse Edital, ou que 
venham a trazer dúvida quanto à aplicação daquilo que estiver aqui previsto, são de competência da 
Comissão de Pós-Graduação da Universidade do Estado de Minas Gerais – Unidade Divinópolis.  
 
Divinópolis, 24 de outubro de 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evaldo Santana Vânia dos Santos Ventura Fabrízio Furtado de Souza 

Coordenação do curso de Especialização 
em Psicopedagogia Clínica e Institucional 

Coordenação da Pós-graduação Direção Acadêmica  
UEMG Unidade Divinópolis 

 


