Programa de Pós-Graduação em Demografia
Carta de aceitação - Resolução
Seleção de candidatos do convênio PEC-PG - Programa de Estudantes-Convênio de Pós-Graduação
Resolução:
1. O colegiado avaliará a documentação enviada e elaborará um parecer justificado recomendando ou não o
aceite do candidato.
2. Para avaliar os pedidos de aceite ao programa de demografia, o candidato deverá cumprir com as seguintes
exigências:

1. Enviar (se tiver) evidência de vínculo
institucional no país onde foi feita a inscrição
ao convenio PEC_PG.
2. Três cartas de recomendação, seguindo modelo
em Anexo e enviadas diretamente à
Coordenação do Curso:
Coordenador do curso de pós graduação
em Demografia
FACE/CEDEPLAR/UFMG
Av. Antônio Carlos, 6627 – BH/ MG
CEP 31270-901
3. Se tiver vínculo institucional, uma das cartas
deverá ser da instituição com a qual, o
candidato possui vínculo.
4. Cópia do diploma de graduação ou de
documento que comprove estar o candidato em
condições de concluir o curso de graduação
antes de iniciar o de pós-graduação;
5. Histórico escolar de graduação e histórico
escolar de pós-graduação, se houver;
6. curriculum vitae, incluindo comprovação dos
graus acadêmicos, da produção acadêmica e da
experiência profissional;
7. Carta de apresentação, contendo:
(a)

motivos pelos quais está se
candidatando,

(b)

áreas temáticas de trabalho,

(c)

experiência e interesse de pesquisa,

(d)

indicação do tema para a tese ou
dissertação.
Não deve conter mais de 5 (cinco)
páginas (folha A4, espaçamento 1,5
cm, fonte arial 12, margens 2,5 cm).

8. Projeto de tese (unicamente para o candidato ao
Doutorado), o qual deve conter:
(a)

objetivos e justificativa,

(b)

metodologia,

(c)

revisão bibliográfica sobre o assunto,

(d)

cronograma,

(e)

referências bibliográficas.

(f)

Não deve conter mais de 10 (dez)
páginas (folha A4, espaçamento 1,5
cm, fonte arial 12, margens 2,5 cm);

9. Plano de trabalho (unicamente para o candidato
ao Mestrado), o qual deve conter objetivos,
justificativa e revisão bibliográfica sobre o
assunto. Não deve conter mais de 08 (oito)
páginas (folha A4, espaçamento 1,5 cm, fonte
arial 12, margens 2,5 cm);
10. Comprovante de proficiência em língua inglesa.
No caso de não tiver proficiência, carta
justificativa.
11. Para os candidatos ao Doutorado,
adicionalmente, comprovante de proficiência
numa língua além do português ou inglês. No
caso de não tiver proficiência, carta
justificativa

CARTA DE RECOMENDÇÃO

Prezado recomendante:
O Candidato abaixo citado está concorrendo a uma vaga no Curso de Pós-Graduação em
Demografia. A Coordenação do Curso agradece, antecipadamente, a gentileza de suas
informações. Se você não conhece bem o estudante, por favor, sinta-se à vontade para dizer
isto e simplesmente indique como ele foi avaliado no(s) seu(s) curso(s) ou forneça outras
informações pertinentes.
Nome do candidato: _________________________________________________________
Seu nome: ________________________________________________________________
Cargo ou função: ______________________________________________________________
Instituição: ___________________________________________________________________
End.: _______________________________________________________________________
1) Há quanto tempo conhece o candidato?
2) Em que circunstâncias conheceu o candidato e durante quanto tempo com ele
conviveu?
3) Por favor, avalie o candidato observando as seguintes dimensões em comparação
aos outros alunos em fase similar na carreira profissional.
DIMENSÕES
Formação acadêmica
Criatividade intelectual
Habilidade para a escrita
Habilidade para se expressar oralmente
Conhecimento da área de estudo na qual
pretende ingressar
Motivação para cursar o mestrado/
doutorado ao qual se candidata
Habilidade Emocional/ Maturidade
Habilidade para executar tarefas de forma
independente
Sociabilidade com os colegas/ espírito de
trabalho em grupo

Entre os 5%
melhores

Entre os 20%
melhores

Entre os 20 e
os 50%
melhores

Entre os
50% piores

Não possuo
bases para
avaliar

4) Por favor, forneça algum comentário sobre os pontos positivos e/ou negativos do
candidato.

5) Se você acha que a avaliação do candidato com base nos itens contidos no quadro acima
não é adequada para julgar seu potencial para o desenvolvimento de um programa de
pós-graduação, por favor, explicite os motivos no espaço abaixo.

6) Em síntese, sublinhe a sua opinião resumida:
a) Eu recomendo fortemente o candidato para o Mestrado ou Doutorado.
b) Eu recomendo o candidato para o Mestrado ou Doutorado.
c) Eu recomendo o candidato, porém, com reservas.
d) Eu não recomendo o candidato.
Sr. Recomendante:
Solicita-se que esta carta seja enviada diretamente, em caráter confidencial, para:

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DEMOGRAFIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS/FACE/CEDEPLAR
Av. Antônio Carlos, 6627 - 3o andar - sala 3005 – Bloco Administrativo
Belo Horizonte – Minas Gerais
31270-901
Brasil

Local: ___________________________________________________ Data: ____ / ____ /2009
Assinatura do recomendante: _____________________________________________________

