
DÚVIDAS FREQUENTES 
 

1 – Sou estrangeiro e negro, posso concorrer às vagas reservadas a pessoas negras?   
A quota não é exclusividade para brasileiros. Ou seja, se você é estrangeiro e é negro 
(preto ou pardo) é possível concorrer nas vagas reservadas. Basta preencher o 
"Formulário de Autodeclaração Étnico-Racional", anexando-a na inscrição. No Jotform, 
é preciso marcar uma das opções: 
Mestrado reserva - Candidato(a) autodeclarado(a) negro(a) 
Doutorado reserva – Candidato (a) autodeclarado(a) negro(a) 
 
2 – Em 2022 as aulas serão remotas ou já voltarão a ser presenciais? 
Não temos resposta definitiva ainda se no primeiro semestre de 2022 teremos aulas 
remotas, mas a tendência é que já voltem a ser presenciais, tendo em vista que neste 
2021/2 já foi aberta a possibilidade de as aulas serem híbridas de forma a iniciar a 
transição para a volta presencial.  
 
3 – Alguns programas pedem que na inscrição tenha indicação de orientação e com 
a concordância do possível orientador. Preciso entrar em contato com o professor 
que eu gostaria de me orientar no PPG-AMSA com antecedência?  
As orientações no nosso Programa são selecionadas posteriormente a aprovação no 
processo seletivo e a matrícula do aluno. É considerada a pontuação do professor em 
publicações/aulas ministradas/participação administrativa e afinidade da pesquisa do 
projeto/formação do candidato aprovado com o orientador. De forma que não é 
necessário procurar um orientador antes do processo seletivo como é feito em alguns 
programas de pós-graduação.  
 

4 – Não achei as informações para o pagamento da taxa de inscrição. Como devo 
fazê-la?  
Como estamos em uma pandemia e muitas pessoas perderam emprego ou passaram a 
ser únicos responsáveis financeiros de suas famílias, achamos adequado não cobrar a 
taxa de inscrição nessa situação.  

5 – Quando se iniciarão as aulas do primeiro semestre de 2022? 
Quando se iniciou a pandemia, a UFMG ficou 03 meses sem aula até estarmos aptos a 
realizar as adaptações para a realização das aulas de forma remota. Por esse motivo, 
nosso calendário acadêmico está atraso. O que sabemos até o momento é a data final do 
segundo semestre de 2021, que será dia 25 de fevereiro de 2022, porém, não sabemos 
qual é a data do primeiro dia de aula do semestre seguinte. Como é obrigatório ter, pelo 
menos, um mês de férias de um ano letivo para o outro, a partir do dia 25 de março já 
poderá ocorrer a volta as aulas.  

 


