
Curso de Especialização em Linguagens, Tecnologias e Educação 
Processo seletivo - 1º semestre de 2023 

Resultado final e instruções aos selecionados 

INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS SELECIONADOS 

 

Passo 1. Firmar contrato com a FUNDEP no período de 27/12/2022 a 19/01/2023, pelo 

link abaixo: 

LINK: https://www.cursoseeventos.ufmg.br/CAE/DetalharCae.aspx?CAE=10850  

Ao acessar o link, descer a tela e clicar na barra azul “Turma 01” (Ver figura) e depois 

no botão “Matricular”. 

  

Passo 2. Realizar o cadastro, pagamento do boleto referente a 1ª parcela do curso e 

encaminhar o comprovante para o e-mail ltefale@gmail.com  

 

Passo 3. Realizar o seu cadastro prévio no período de 27/12/2022 a 19/01/2023, 

exclusivamente pela internet, acessando o link abaixo 

https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio  

 
                              Tela do Cadastro Prévio 

 

ATENÇÃO: Conforme edital de seleção, no item 6.3, “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-
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graduação, deverá enviar para o e-mail do curso, até o dia 19/01/2023 documento que 

comprove a conclusão do curso de graduação (cópia do diploma de graduação, 

expedida por estabelecimento oficial ou oficialmente reconhecida 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 de grau, bem como certificado 

ou declaração emitidos há mais de três anos.”  

 

Passo 4. (Somente para os candidatos que irão pleitear bolsa) 

Servidores e docentes da UFMG: no período de 23/12 a 27/12/2022 enviar carta de intenções 

acompanhada de ofício da chefia autorizando a participação no curso e cópia de contracheque 

atualizado para o e-mail ltefale@gmail.com 

Comunidade externa: no período de 23/12 a 27/12/2022 realizar o estudo socioeconômico na 

Fundação Mendes Pimentel (FUMP/UFMG) preenchendo o “Questionário socioeconômico” no site 

http://www.fump.ufmg.br/ 

 
Tela da página da FUMP 

As bolsas serão distribuídas a partir do resultado da análise socioeconômica. 

Para informações sobre o estudo socioeconômico entrar em contato na FUMP pelos telefones 
(31) 3409.8470 / 3409.8401 / 3409.8403 

ATENÇÃO: O resultado dos pedidos de bolsa está previsto para o dia 10/01/2023.  

Política de descontos:  

- Professores da rede pública de ensino e egressos da UFMG terão direito a 10% de desconto 

nas parcelas do curso. 

O candidato deverá enviar para o e-mail ltefale@gmail.com documento comprovando ser 

professor da rede pública de ensino ou egresso da UFMG (a coordenação de curso 

indicará para a FUNDEP os contemplados com desconto, a matrícula será realizada 

internamente) 

- Não é cumulativo com outros descontos; 

- A manutenção do desconto está condicionada ao pagamento em dia das parcelas. 
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LISTA DE SELECIONADOS 

NOME DO CANDIDATO RESULTADO 

Alirian Rodrigues Costa Batista SELECIONADO 

Amanda Kimie Tanimoto Duque SELECIONADO 

Ana Paula Bezerra Severiano SELECIONADO 

Antonia Beatriz Simões SELECIONADO 

Beatriz Bechelene Melo Martins SELECIONADO 

Bruno da Silva Oliveira SELECIONADO 

Clarita de Almeida Machado SELECIONADO 

Elisa de Oliveira SELECIONADO 

Elisangela Aparecida Peixoto SELECIONADO 

Elisângela De Oliveira Nascimento Moura SELECIONADO 

Gabriela Barboza SELECIONADO 

Gabryella Alves Raposo SELECIONADO 

Germana Bueno da Silva SELECIONADO 

Gloria Teresita Acosta Tripani SELECIONADO 

Héctor Clemente Villanueva Miranda SELECIONADO 

Hilton Oliveira Nogueira Da Silva SELECIONADO 

Izabel de Almeida Machado Lima SELECIONADO 

Jean Alves de Oliveira SELECIONADO 

Jéssica Célia Cassiano SELECIONADO 

Jucicleia Santos Silva SELECIONADO 

Lara Costa Pacheco SELECIONADO 

Lara Hoefel Da Rosa SELECIONADO 

Liliane Batista Fernandes Muniz SELECIONADO 

Maria Iara Zilda Návea da Silva Mourão SELECIONADO 

Mayara Caroline Silva Henrique SELECIONADO 

Nathalia Thamiris da Silva de Abreu SELECIONADO 

Nazaré Silva Andrade SELECIONADO 

Pedro Henrique da Silva Neves SELECIONADO 

Simone Gurgel de Souza SELECIONADO 

Tereza Cristina Coelho SELECIONADO 

Virginia Maria de Oliveira Pinho SELECIONADO 

Vitor Junio do Nascimento SELECIONADO 

 


