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do edital Nº 001b/2020
O Coordenador do Programa Interdepartamental de Pós
Sustentabilidade da UFSJ (PIPAUS), no uso de suas atribuições e na forma do seu Regimento Interno, 
as seguintes retificações no edital
alunos para Mestrado para o preenchimento de 15 (quinze) vagas para ingresso no 2º PERÍODO EMERGENCIAL 
DE ENSINO REMOTO, conforme estabelecido pela 
poderão ser ofertadas, de acordo com a demanda e a disponibilidade das/os professoras/es orientadoras/es, 
após a aprovação do Colegiado do Programa. Dessa forma, informamos que os itens abaixo discriminad
ficam alterados, conforme o aqui estipulado e, a partir da presente data, tornam
disposições em contrário constantes dos documentos anteriores ao qual a presente retificação se refere e é 
parte. 

 
1 - NOVO CRONOGRAMA 
O cronograma das etapas do processo passa a se pautar conforme estabelecido no quadro que se segue:

 

21/09 a 02/10/2020  

05/10/2020  

06/10 a 29/10/2020  

30/10/2020     17/11/2020  

03/11/2020     20/11/2020  

18/12/2020 

 

25/01/2021 

 
Parágrafo único: 
Inscrições realizadas até a data de publicação do presente documento de retificação poderão ser alteradas 
caso seja do interesse do(a) candidato(a) através de e
alteração e desde que realizada conforme o

 
2 - INSCRIÇÃO 
Tendo em vista que devido a problemas técnicos no sistema, não foi possível a realização das inscrições pelo 
SIGAA, as mesmas deverão serão realizadas através do envio da documentação e do vídeo para o e
secretária do curso, a saber: secretariapipaus@ufsj.edu.br
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RETIFICAÇÃO 
do edital Nº 001b/2020

O Coordenador do Programa Interdepartamental de Pós-Graduação Interdisciplinar em Artes, Urbanidades e 
Sustentabilidade da UFSJ (PIPAUS), no uso de suas atribuições e na forma do seu Regimento Interno, 
as seguintes retificações no edital de reabertura de inscrições e de continuidade do processo de seleção de 
alunos para Mestrado para o preenchimento de 15 (quinze) vagas para ingresso no 2º PERÍODO EMERGENCIAL 
DE ENSINO REMOTO, conforme estabelecido pela Resolução 2020, ressaltando
poderão ser ofertadas, de acordo com a demanda e a disponibilidade das/os professoras/es orientadoras/es, 
após a aprovação do Colegiado do Programa. Dessa forma, informamos que os itens abaixo discriminad
ficam alterados, conforme o aqui estipulado e, a partir da presente data, tornam
disposições em contrário constantes dos documentos anteriores ao qual a presente retificação se refere e é 

etapas do processo passa a se pautar conforme estabelecido no quadro que se segue:

CRONOGRAMA ATUALIZADO 

Inscrições 

Publicação das inscrições homologadas (no site do PIPAUS)

Avaliação das propostas pela Comissão de Seleção

 Divulgação do resultado (Por ordem de classificação)

 Prazo limite para pedidos de recursos 

Divulgação do resultado dos recursos impetrados e do resultado final

Período de realização de matrículas dos candidatos aprovados

Início Atividades 2º Período Remoto Emergencial 2020/2 (início das aulas 
para os alunos ingressantes) 

Inscrições realizadas até a data de publicação do presente documento de retificação poderão ser alteradas 
caso seja do interesse do(a) candidato(a) através de e-mail enviado à secretaria do Programa informando tal 
alteração e desde que realizada conforme o cronograma acima. 

Tendo em vista que devido a problemas técnicos no sistema, não foi possível a realização das inscrições pelo 
SIGAA, as mesmas deverão serão realizadas através do envio da documentação e do vídeo para o e

secretariapipaus@ufsj.edu.br ou, EM ÚLTIMA INSTÂNCIA, pelos Correios, VIA

GRADUAÇÃO 

do edital Nº 001b/2020 
Graduação Interdisciplinar em Artes, Urbanidades e 

Sustentabilidade da UFSJ (PIPAUS), no uso de suas atribuições e na forma do seu Regimento Interno, comunica 
de reabertura de inscrições e de continuidade do processo de seleção de 

alunos para Mestrado para o preenchimento de 15 (quinze) vagas para ingresso no 2º PERÍODO EMERGENCIAL 
Resolução 2020, ressaltando-se que vagas adicionais 

poderão ser ofertadas, de acordo com a demanda e a disponibilidade das/os professoras/es orientadoras/es, 
após a aprovação do Colegiado do Programa. Dessa forma, informamos que os itens abaixo discriminados 
ficam alterados, conforme o aqui estipulado e, a partir da presente data, tornam-se inválidas todas as 
disposições em contrário constantes dos documentos anteriores ao qual a presente retificação se refere e é 

etapas do processo passa a se pautar conforme estabelecido no quadro que se segue: 

Publicação das inscrições homologadas (no site do PIPAUS) 

Avaliação das propostas pela Comissão de Seleção 

Divulgação do resultado (Por ordem de classificação) 

Divulgação do resultado dos recursos impetrados e do resultado final 

Período de realização de matrículas dos candidatos aprovados 

Início Atividades 2º Período Remoto Emergencial 2020/2 (início das aulas 

Inscrições realizadas até a data de publicação do presente documento de retificação poderão ser alteradas 
mail enviado à secretaria do Programa informando tal 

Tendo em vista que devido a problemas técnicos no sistema, não foi possível a realização das inscrições pelo 
SIGAA, as mesmas deverão serão realizadas através do envio da documentação e do vídeo para o e-mail da 

ou, EM ÚLTIMA INSTÂNCIA, pelos Correios, VIA 
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Sedex com data de postagem até o término das inscrições, conforme estipulado no novo cronograma 
detalhado acima. As inscrições serão homologadas pelo colegiado do PIPAUS e o resultado será publicado no 
site do PIPAUS conforme o cronograma

Parágrafo primeiro:  
Os vídeos, que devem ter um tempo total de 3 (três) a 5 (cinco) minutos e são parte obrigatória da inscrição, 
poderão: 

a) ser disponibilizado via documento/arquivo do Google Drive, sem senha, cujo link deve ser 
informado no ANEXO VI 
(ANEXO 1 deste documento
b) ser compartilhado via YouTube, como documento privado. Neste caso o link, com acesso sem 

senha, deverá  ser  informado  no  
DO LOCAL DO VÍDEO (ANEXO 1 deste

c)  ser enviado, EM ÚLTIMA INSTÂNCIA, pelos correios, gravado em mídia (DVD/CD) em formato 
MP4, para o endereço

Universidade Federal de São João del Programa I
do Rio Preto, s/n (Km 02), sala 1.11 
CEP 36301-360, São João del

Obs: Caso o candidato opte pelas opções “a” ou ‘b”, o modo de envio deverá ser 
informado 
LOCAL DO VÍDEO (ANEXO 1  deste documento
de acesso para o

 
Parágrafo segundo: 
Conforme estipulado pelos edtais PIPAU 001/22019 e 001b/2019, para se inscrever o candidato/a candidata 
deve enviar a seguinte documentação:

1. Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada pela(o) candidata(o) (
2. 01 (uma) cópia simples do RG e do
3. 01 (uma) cópia da Guia de Recolhimento da União de modo a comprovar o pagamento da Inscrição 

(ou comprovação de isenção para candidatos(as)
4. 01 (uma) cópia do Formulário de Inscrição (
5. 01 (uma) cópia do(s) Histórico(s) Escolar(es) de
6. 01 arquivo de mídia contendo (no caso de envios pelo correio, um

A. 01 (uma) cópia em formato PDF do Formulário de Inscrição (
B. 01 (uma) documento em formato MP4 da Mostra
C. 01 (uma) cópia do Currículo Lattes

 

Parágrafo terceiro  
No caso do candidato/da candidata que optar por disponibilizar o arquivo de vídeo online, deverá ser 

enviado o ANEXO VI - FORMULÁRIO COMPLEMENTAR: INFORMAÇÃO DO LOCAL DO VÍDEO (ANEXO
1 deste documento) e, neste caso, não h
parágrafo segundo no arquivo enviado por e
ENVIADO e serão 07 (sete) arquivos e não seis documentos que serão enviados.

A. NOTA 1: Nesta nova ficha de inscrição foi incluído um campo para os/as 
candidatos/candidatas que optarem por disponibilizarem o mesmo online, informarem o link 
para a localização do

B. NOTA 2: Conforme informado no parágrafo único do ítem 1, as inscriç
data de publicação do presente documento de retificação poderão ser alteradas, caso seja
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Sedex com data de postagem até o término das inscrições, conforme estipulado no novo cronograma 
detalhado acima. As inscrições serão homologadas pelo colegiado do PIPAUS e o resultado será publicado no 
site do PIPAUS conforme o cronograma previsto. 

Os vídeos, que devem ter um tempo total de 3 (três) a 5 (cinco) minutos e são parte obrigatória da inscrição, 

ser disponibilizado via documento/arquivo do Google Drive, sem senha, cujo link deve ser 
ANEXO VI - FORMULÁRIO COMPLEMENTAR: INFORMAÇÃO DO LOCAL DO VÍDEO 

documento); 
ser compartilhado via YouTube, como documento privado. Neste caso o link, com acesso sem 
senha, deverá  ser  informado  no  ANEXO VI - FORMULÁRIO COMPLEMENTAR: INFORMAÇÃO 
DO LOCAL DO VÍDEO (ANEXO 1 deste documento); 
ser enviado, EM ÚLTIMA INSTÂNCIA, pelos correios, gravado em mídia (DVD/CD) em formato 

MP4, para o endereço abaixo: 
Universidade Federal de São João del Programa Interdepartamental de Pós Avenida Visconde 
do Rio Preto, s/n (Km 02), sala 1.11 - Bairro Colônia do Bengo. 

360, São João del-Rei–MG. 
Obs: Caso o candidato opte pelas opções “a” ou ‘b”, o modo de envio deverá ser 
informado no ANEXO VI - FORMULÁRIO COMPLEMENTAR: INFORMAÇÃO DO
LOCAL DO VÍDEO (ANEXO 1  deste documento) onde deverá ser informado o link 
de acesso para o mesmo. 

Conforme estipulado pelos edtais PIPAU 001/22019 e 001b/2019, para se inscrever o candidato/a candidata 
enviar a seguinte documentação: 

Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada pela(o) candidata(o) (
01 (uma) cópia simples do RG e do CPF; 
01 (uma) cópia da Guia de Recolhimento da União de modo a comprovar o pagamento da Inscrição 
(ou comprovação de isenção para candidatos(as) isentos(as); 
01 (uma) cópia do Formulário de Inscrição (ANEXO II); 
01 (uma) cópia do(s) Histórico(s) Escolar(es) de Graduação; 

01 arquivo de mídia contendo (no caso de envios pelo correio, um DVD/CD):
01 (uma) cópia em formato PDF do Formulário de Inscrição (ANEXO
01 (uma) documento em formato MP4 da Mostra Audiovisual; 
01 (uma) cópia do Currículo Lattes (www.lattes.cnpq.br); 

No caso do candidato/da candidata que optar por disponibilizar o arquivo de vídeo online, deverá ser 
FORMULÁRIO COMPLEMENTAR: INFORMAÇÃO DO LOCAL DO VÍDEO (ANEXO

) e, neste caso, não há necessidade de inserir o subitem “b” do ítem 5 do 
parágrafo segundo no arquivo enviado por e-mail. EM SEU LUGAR ESTE FORMULÁRIO DEVE SER 
ENVIADO e serão 07 (sete) arquivos e não seis documentos que serão enviados.

NOTA 1: Nesta nova ficha de inscrição foi incluído um campo para os/as 
candidatos/candidatas que optarem por disponibilizarem o mesmo online, informarem o link 
para a localização do vídeo; 
NOTA 2: Conforme informado no parágrafo único do ítem 1, as inscriç
data de publicação do presente documento de retificação poderão ser alteradas, caso seja

GRADUAÇÃO 

Sedex com data de postagem até o término das inscrições, conforme estipulado no novo cronograma 
detalhado acima. As inscrições serão homologadas pelo colegiado do PIPAUS e o resultado será publicado no 

Os vídeos, que devem ter um tempo total de 3 (três) a 5 (cinco) minutos e são parte obrigatória da inscrição, 

ser disponibilizado via documento/arquivo do Google Drive, sem senha, cujo link deve ser 
O COMPLEMENTAR: INFORMAÇÃO DO LOCAL DO VÍDEO 

ser compartilhado via YouTube, como documento privado. Neste caso o link, com acesso sem 
FORMULÁRIO COMPLEMENTAR: INFORMAÇÃO 

ser enviado, EM ÚLTIMA INSTÂNCIA, pelos correios, gravado em mídia (DVD/CD) em formato 

nterdepartamental de Pós Avenida Visconde 

Obs: Caso o candidato opte pelas opções “a” ou ‘b”, o modo de envio deverá ser 
COMPLEMENTAR: INFORMAÇÃO DO 

onde deverá ser informado o link 

Conforme estipulado pelos edtais PIPAU 001/22019 e 001b/2019, para se inscrever o candidato/a candidata 

Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada pela(o) candidata(o) (ANEXO I); 

01 (uma) cópia da Guia de Recolhimento da União de modo a comprovar o pagamento da Inscrição 

DVD/CD): 
ANEXO II); 

No caso do candidato/da candidata que optar por disponibilizar o arquivo de vídeo online, deverá ser 
FORMULÁRIO COMPLEMENTAR: INFORMAÇÃO DO LOCAL DO VÍDEO (ANEXO 

á necessidade de inserir o subitem “b” do ítem 5 do 
mail. EM SEU LUGAR ESTE FORMULÁRIO DEVE SER 

ENVIADO e serão 07 (sete) arquivos e não seis documentos que serão enviados. , 
NOTA 1: Nesta nova ficha de inscrição foi incluído um campo para os/as 
candidatos/candidatas que optarem por disponibilizarem o mesmo online, informarem o link 

NOTA 2: Conforme informado no parágrafo único do ítem 1, as inscrições realizadas até a 
data de publicação do presente documento de retificação poderão ser alteradas, caso seja do 
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interesse do candidato/da candidata disponibilizar o arquivo de vídeo online ou realizar 
alguma alteração no formulário de inscrição. Para tanto, o candidato/a cand
comunicar por e
desta retificação e se comprometendo a cumprir o que a mesma estabelece. Neste caso, o 
candidato/a candidata deverá enviar toda documentação prevista no
retificação, estando ciente portanto de que o que já foi enviado perderá a validade

 
 

A integridade do arquivo deverá ser verificada pelo(a) candidato(a) antes do envio do material. A 
comissão não se responsabilizará por eventuais problemas dos arquivos enviados. Não é necessário 
anexar comprovantes das informações constantes no curriculum.
Obs.: Caso um candidato tenha feito sua inscrição seguindo o edital anterior e enviado o , a mesma 
será considerada e não há necessidade de alterar ou reenviar a nova ficha de inscrição (ANEXO II 
RETIFICADO). 

 
 

3 -TAXA DE INSCRIÇÃO 
Para inscrição no processo seletivo, o candidato deverá pagar uma taxa no valor de R$85,00 (Oitenta e cinco 
reais) mediante o preenchimento de GRU (Guia de Recolhimento da União) de acordo com os seguintes 
códigos: 

 

UG: 154069 

Gestão: 15276 

Nome do favorecido : FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE SÃO JOÃO DEL

Código do recolhimento: 288837

Descrição do recolhimento: TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO 
PÚBLICO 

Número de referência: 201602

Competência (mm/aaaa ):

Vencimento (dd/mm/aaaa):

CPF: CPF do candidato

Nome: do contribuinte: Nome do candidato

Valor principal: R$ 85,00

Valor total: R$ 85,00.

 
O preenchimento da 
http://www.ufsj.edu.br/servicos_guia_de_recolhimento_da_uniao.php
Nacional (https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp
efetuado nas agências do Banco do
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interesse do candidato/da candidata disponibilizar o arquivo de vídeo online ou realizar 
alguma alteração no formulário de inscrição. Para tanto, o candidato/a cand
comunicar por e-mail a secretaria do Programa informando tal intenção e declarando ciência 
desta retificação e se comprometendo a cumprir o que a mesma estabelece. Neste caso, o 
candidato/a candidata deverá enviar toda documentação prevista no
retificação, estando ciente portanto de que o que já foi enviado perderá a validade

A integridade do arquivo deverá ser verificada pelo(a) candidato(a) antes do envio do material. A 
comissão não se responsabilizará por eventuais problemas dos arquivos enviados. Não é necessário 
anexar comprovantes das informações constantes no curriculum. 
Obs.: Caso um candidato tenha feito sua inscrição seguindo o edital anterior e enviado o , a mesma 
será considerada e não há necessidade de alterar ou reenviar a nova ficha de inscrição (ANEXO II 

sso seletivo, o candidato deverá pagar uma taxa no valor de R$85,00 (Oitenta e cinco 
reais) mediante o preenchimento de GRU (Guia de Recolhimento da União) de acordo com os seguintes 

Nome do favorecido : FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE SÃO JOÃO DEL-REI

Código do recolhimento: 288837 

Descrição do recolhimento: TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO 

Número de referência: 201602 

Competência (mm/aaaa ): 10/2020  

Vencimento (dd/mm/aaaa): 02/10/2020  

CPF: CPF do candidato 

Nome: do contribuinte: Nome do candidato 

Valor principal: R$ 85,00 

Valor total: R$ 85,00. 

 GRU deve ser feito no endereço eletrônico
http://www.ufsj.edu.br/servicos_guia_de_recolhimento_da_uniao.php ou por meio da página do Tesouro 

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp) e o seu pagamento só poderá ser 
efetuado nas agências do Banco do Brasil. 

GRADUAÇÃO 

interesse do candidato/da candidata disponibilizar o arquivo de vídeo online ou realizar 
alguma alteração no formulário de inscrição. Para tanto, o candidato/a candidata deverá 

mail a secretaria do Programa informando tal intenção e declarando ciência 
desta retificação e se comprometendo a cumprir o que a mesma estabelece. Neste caso, o 
candidato/a candidata deverá enviar toda documentação prevista no item 2 (dois) desta 
retificação, estando ciente portanto de que o que já foi enviado perderá a validade 

A integridade do arquivo deverá ser verificada pelo(a) candidato(a) antes do envio do material. A 
comissão não se responsabilizará por eventuais problemas dos arquivos enviados. Não é necessário 

Obs.: Caso um candidato tenha feito sua inscrição seguindo o edital anterior e enviado o , a mesma 
será considerada e não há necessidade de alterar ou reenviar a nova ficha de inscrição (ANEXO II - 

sso seletivo, o candidato deverá pagar uma taxa no valor de R$85,00 (Oitenta e cinco 
reais) mediante o preenchimento de GRU (Guia de Recolhimento da União) de acordo com os seguintes 

REI 

feito no endereço eletrônico 
ou por meio da página do Tesouro 

) e o seu pagamento só poderá ser 
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O Programa não se responsabiliza pela não emissão da GRU decorrente de falhas de comunicaç
congestionamento das linhas de comunicação da internet, bem como por outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a referida emissão.

 
Obs: no caso de inscrições feitas pelo correio, a guia de recolhimento paga deverá ser enviada junto com a 
documentação necessária para inscrição. Não será aceito comprovante de agendamento de pagamento.

 
 

Mais Informações sobre o processo seletivo podem ser solicitadas 
secretariapipaus@ufsj.edu.br. 

 

 

 

EDITAL Nº 001b/2020 
REABERTURA DO PROCESSO SELETIVO 

PROGRAMA INTERDEPARTAMENTAL DE PÓS-GRADUAÇÃO
INTERDISCIPLINAR EM ARTES, URBANIDADES E 

SUSTENTABILIDADE 
PIPAUS / UFSJ 

O Programa não se responsabiliza pela não emissão da GRU decorrente de falhas de comunicaç
congestionamento das linhas de comunicação da internet, bem como por outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a referida emissão. 

Obs: no caso de inscrições feitas pelo correio, a guia de recolhimento paga deverá ser enviada junto com a 
cumentação necessária para inscrição. Não será aceito comprovante de agendamento de pagamento.

Mais Informações sobre o processo seletivo podem ser solicitadas exclusivamente pelo e

São João del-Rei, 22 de setembro de 2020.

Prof. Dr. Adilson Siqueira 
Coordenador do PIPAUS 

GRADUAÇÃO 

O Programa não se responsabiliza pela não emissão da GRU decorrente de falhas de comunicação ou 
congestionamento das linhas de comunicação da internet, bem como por outros fatores de ordem técnica que 

Obs: no caso de inscrições feitas pelo correio, a guia de recolhimento paga deverá ser enviada junto com a 
cumentação necessária para inscrição. Não será aceito comprovante de agendamento de pagamento. 

pelo e-mail 

Rei, 22 de setembro de 2020. 
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ANEXO VI - FORMULÁRIO COMPLEMENTAR DE INFORMAÇÃO DO LOCAL DO VÍDEO

 
 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: INTERDISCIPLINAR 
TECNOLOGIAS 

 
 

NÍVEL: MESTRADO 
 
 
 
 
 

Nome do candidato:  
 
 

CPF:   
 

 
LINK PARA O VÍDEO E OU O ARQUIVO COM O
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ANEXO 1 
FORMULÁRIO COMPLEMENTAR DE INFORMAÇÃO DO LOCAL DO VÍDEO

(Anexo 1 da Retificação) 

INTERDISCIPLINAR - POÉTICAS ARTÍSTICAS E SOCIOCULTURAIS: ESPAÇO, MEMÓRIA E 

 

 

LINK PARA O VÍDEO E OU O ARQUIVO COM O VÍDEO:   

 , de  de 

Assinatura do(a) Candidato(a) 

GRADUAÇÃO 

FORMULÁRIO COMPLEMENTAR DE INFORMAÇÃO DO LOCAL DO VÍDEO 

POÉTICAS ARTÍSTICAS E SOCIOCULTURAIS: ESPAÇO, MEMÓRIA E 

  

  

de    


