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Processo Seletivo 2018 – Mestrado / Doutorado
1ª. CONVOCAÇÃO PARA VAGAS NÃO PREENCHIDAS

informamos que, de acordo com aprovação ad referendum da Câmara de Pósgraduação, em 11/12/2017, será realizado o remanejamento das vagas não utilizadas
na reserva de vagas para candidatos autodeclarados negros. Essas vagas serão
preenchidas pelos candidatos "Aprovados, Não Classificados" em ampla concorrência,
em ordem decrescente das notas finais e dentro das próprias linhas de pesquisa.
Os candidatos contemplados foram:
Linha História e Culturas Políticas - Mestrado:
1) Luiz Felipe Anchieta Guerra (7o. colocado)
2) Gabriela Fischer Fernandes Corradi (8a. colocada).
Linha História Social da Cultura - Mestrado:
1) Ívina Silva Guimarães (7o. colocado)
2) Bernardo Saporetti Cunha Pimenta (8o. colocado)
Linha História e Culturas Políticas - Doutorado:
1) Maria do Rosário Gomes da Silva (8a. colocada)
2) Carolina Minardi de Carvalho (9a. colocada).
3) Lídia Maria de Abreu Generoso (10a. colocada)
Linha Ciência e Cultura na História - Doutorado:
1) Isabela de Oliveira Dornelas (5a. colocada)
2) Stéfany Sidô Ventura (6a. colocada)
Linha História Social da Cultura - Doutorado:
1) Carolina Ferreira de Figueiredo (8a. colocada)
2) Caroline Morato Martins (9a. colocada)
3) Igor de Lima e Silva (10o. colocado)
IMPORTANTE: aqueles cujo nome figuram na lista acima devem seguir as instruções
para preenchimento do CADASTRO PRÉVIO, disponíveis através do link
https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio/, para que o registro acadêmico possa ser
concluído quando a sua documentação for enviada ao DRCA pela secretaria.
ATENÇÃO: preencha seus dados cuidadosamente, com especial atenção à grafia dos
seus nomes e de seus pais, sobretudo no que diz respeito à existência ou ausência de
acentos, pois é com estes dados que, futuramente, seus diplomas serão impressos.
Visite também o link https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Pos-Graduacao/RegistroAcademico onde encontrará maiores informações sobre o fluxo do registro acadêmico.
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O Calendário de Matrícula, assim como a Grade de Oferta de Disciplinas serão
disponibilizados, em breve, no site do Programa, através do endereço:
www.fafich.ufmg.br/ppghis.

Observação:
Quanto às 3 vagas não utilizadas na seleção de mestrado da linha de Ciência e Cultura
na História (2 de ampla concorrência e 1 de ação afirmativa), informamos que foi
solicitada a autorização da Pró-Reitoria de Pós-Graduação para que sejam destinadas
aos candidatos do mestrado "Aprovados, Não Classificados" nas duas outras linhas
(História Social da Cultura e História e Culturas Políticas). Somente após a resposta da
Pró-Reitoria de Pós-Graduação é que poderemos divulgar uma eventual lista de
contemplados, em 2ª. convocação de vagas não preenchidas.
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