DOCUMENTOS IMPORTANTES
Documentação essencial para o momento de fazer a inscrição (lista parcial)
Plano de trabalho contendo: (1) folha de rosto, que não conta como página, com o nome
do candidato e área de interesse e linha de pesquisa na qual pretende desenvolver
trabalho de tese ou dissertação. O plano não poderá conter nenhuma outra forma de
identificação do candidato ao longo do texto, sob pena de sua desclassificação; (2) texto
introdutório explicitando: áreas temáticas de trabalho para a tese ou dissertação;
experiência e interesse de pesquisa; interfaces com a Demografia. Este texto introdutório
deve ter, no máximo, 5 (cinco) páginas.
O Plano de Trabalho deve ter formato folha A4, espaçamento 1,5 cm, fonte Arial 12,
margens 2,5 cm. A relação das linhas de pesquisa do Programa está disponível no portal
do Programa (http://www.cedeplar.ufmg.br).
O Plano de Trabalho deve conter as seguintes especificações:
 Para o candidato ao Doutorado: (i) título da pesquisa para trabalho de tese que
pretende desenvolver, objetivos e justificativa, (iii) metodologia, (iv) revisão
bibliográfica sobre o assunto, (v) cronograma, (vi) referências bibliográficas. O plano
não deve exceder dez (10) páginas, além daquelas do texto introdutório.
 Para o candidato ao Mestrado: (i) título da pesquisa para trabalho de dissertação que
pretende desenvolver, objetivos, justificativa e revisão bibliográfica sobre o assunto. O
plano de trabalho não deve exceder oito (08) páginas, além daquelas do texto
introdutório.
Cópia de Diploma do curso de graduação ou de documento que comprove estar o
candidato em condições de concluir o curso de graduação antes do registro acadêmico no
curso de pós-graduação, ficando tal registro condicionado à prova de conclusão da
graduação (colação de grau);
Cópia de histórico escolar de graduação e, se houver, de curso de pós-graduação;
Curriculum vitae, incluindo comprovação dos graus acadêmicos, da produção
acadêmica e da experiência profissional;
Atenção: A lista completa das referências bibliográficas e dos documentos exigidos pela
UFMG, assim como o detalhamento do processo de inscrição será divulgada mediante
edital oficial neste mesmo site e nos correspondentes veículos de comunicação da
UFMG, no fim do mês de Julho de 2017.
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