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EDITAL DE SELEÇÃO AO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ESTATÍSTICA 1o. 

SEMESTRE DE 2012.

O Diretor do Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal de Minas Gerais  FAZ SABER que 
estarão abertas,  no período de 23/01/2012 a 02/03/2012,  as inscrições para seleção de candidatos 
para o preenchimento de 80 (oitenta)  vagas no Curso de Especialização em Estatística,  sendo 40 
(quarenta) para a área de concentração em Estatística e 40 (quarenta) para a área de concentração  
em Industria e Mercado, com entrada no 1o semestre letivo de 2012,  conforme as seguintes 
condições: I. O Curso de Especialização em Estatística destinado a profissionais graduados. II. O 
Curso, com carga horária de 405 horas/aula e duração de 18 meses, será oferecido na modalidade 
presencial, no período diurno (Aos Sábados de 8:00 às 17:30 com intervalo para almoço). O Curso é 
aberto a comunidade, com cobrança de taxas. O valor do Curso para cada aluno é de R$ 7.600,00 
(Sete mil e Seiscentos Reais)  a serem pagos da seguinte forma:  taxa de inscrição no valor de R$ 
20,00 taxa de matrícula no valor de R$ 400,00 e 18 parcelas mensais de R$ 400,00. III. Nos termos 
da Resolução Nº 07/2004 do Conselho Universitário da UFMG, 10% (dez por cento) das vagas serão 
reservadas à participação gratuita de candidatos carentes e de servidores da UFMG,  sempre que 
aprovados em processo seletivo. O candidato selecionado poderá habilitar-se à participação gratuita, 
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 será dividido 
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 em número ímpar, será priorizado o 
segmento servidor da UFMG. IV. As inscrições podem ser feitas via internet: www  .  fundep  .  ufmg  .  br   ou 
no Posto de Atendimento FUNDEP na Praça de Serviços –  Campus UFMG de 2ª a 6ª  feira,  no 
horário das 8:00  ás 18:00  exceto feriados.  Para se inscrever,  o candidato deverá apresentar,  de 
forma completa e durante o período de vigência de inscrição, os seguintes documentos: a) Formulário 
de inscrição (disponíveis em:  www  .  fundep  .  ufmg  .  br  ),  devidamente preenchido,  acompanhado de 1 
fotografia recente, 3x4 cm; b) cópia do diploma de graduação expedido por estabelecimento oficial ou 
oficialmente reconhecido, ou de outro documento que comprove estar o candidato em condições de 
concluir o curso de graduação até o término do período para registro acadêmico no curso de pós-
graduação, ficando tal registro condicionado à prova de conclusão da graduação; c) histórico escolar 
de graduação; d) curriculum-vitae; e) fotocópias de documentos comprobatórios de estar em dia com 
as obrigações militares e eleitorais;  f)  Documento de Identidade e de documento comprobatório de 
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Os candidatos estrangeiros deverão apresentar os 
documentos exigidos pela legislação específica e comprovação de domínio instrumental da língua 
portuguesa; g) comprovante de endereço. O candidato que fizer inscrição através do site da Fundep 
deverá encaminhar a documentação por correio (sedex) até a data de 24/02/2012.  V. O processo de 
seleção para o Curso de Especialização ocorrerá no dia 05/03/2012 a 08/03/2012 e será baseado em 
uma análise qualitativa da documentação apresentada (curriculum-vitae e histórico escolar), 
considerando a adequação do perfil do candidato às características do Curso.  VI.  O Exame de 
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seleção será composto de duas etapas.  A etapa 1 compreenderá a análise do histórico escolar do 
curso de graduação.  Será atribuída uma nota na faixa de 0 (  zero)  a 100 (cem)  ao histórico do 
candidato,  considerando o desempenho do mesmo na instituição que cursou e,  em particular,  em 
disciplinas fundamentais para a área de Estatística.  A etapa 2  será constituída pela avaliação dos 
Currículos dos candidatos,  na qual serão considerados a experiência profissional,  experiência 
acadêmica, os cursos de formação complementar e outras atividades relacionadas á área do Curso, 
resultando em nota de 0 (zero) a 100 (Cem). A nota final dos candidatos será a média aritmética das 
notas obtidas nas etapas 1 e 2. A avaliação das duas etapas será feita por uma comissão composta 
por 03  professores do corpo docente da Especialização,  indicada pela Comissão Coordenadora do 
Curso de Especialização em Estatística do Departamento de Estatística da UFMG.  A Comissão 
Coordenadora divulgará o resultado final no dia 09 de março de 2012,  no endereço 

www  .  est  .  ufmg  .  br  /  posgrad  /  especializacao  ),  sendo discriminados as notas obtidas pelos 
candidatos em todas as etapas. Os candidatos que tiverem pontuação inferior a 60 (sessenta) serão 
considerados inaptos.  Serão aceitos para matrícula os candidatos aptos por ordem de classificação 
da nota final, respeitando o limite de vagas. Em caso de empate na classificação, o desempate será 
feito: (1) primeiro pela nota na etapa 1 (2) a seguir pela nota na etapa 2, persistindo o empate, terá 
precedência o candidato com mais experiência na área de Estatística.  VII. Os candidatos terão 10 
(dez)  dias para apresentar recurso a partir do dia 09.03.2012 com base em estrita argüição de 
ilegalidade.  Neste período o candidato terá acesso á sua avaliação.  VIII. O Curso reserva-se no 
direito de não ser oferecido caso não haja um número mínimo de 20 alunos matriculados na turma. 
IX. Do Registro e Da Matrícula.  O candidato aprovado no processo seletivo de que trata este edital 
deverá efetuar, exclusivamente pela internet, no período de 14/03/2012 à 15/03/2012, 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 16/03/2012.  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 15/03/2012, 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 último dia definido para a realização do cadastro prévio, 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 
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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 Curso.  X:  Informações adicionais podem ser obtidas 
diretamente na Secretaria do Curso, no 4º andar do Instituto de Ciências Exatas (ICEx), Universidade 
Federal de Minas Gerais, Campus Pampulha, sala 4052/4054 ou 3045 de 2ª a 6ª feira, no horário das 
09:00 às 11:00 e das 14:00 às 16:30, exceto feriados. Belo Horizonte, 09 de janeiro de 2012.  

Prof. Antônio Otavio Fernandes
Diretor do ICEX-UFMG
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