
 
REQUISITOS PARA EMISSÃO DA CARTA DE ACEITAÇÃO AO PROGRAMA DE PÓS 

GRADUAÇÃO EM DEMOGRAFIA DO CEDEPLAR 

O Colegiado do Cedeplar avaliará a documentação enviada e elaborará um parecer justificado 
recomendando ou não o aceite do/a candidato/a. 

 
Para avaliar os pedidos de aceite ao Programa de Demografia da UFMG/FACE/CEDEPLAR, o/a 
candidato/a deverá enviar a seguinte documentação: 
 
 

 
1. Evidência (se tiver) de vínculo institucional no 

país onde foi feita a inscrição ao convenio 
PEC/PG da CAPES.  

 

2. Três cartas de recomendação 
enviadas diretamente pelos 
recomendantes à Coordenação do Curso:  

 
Coordenador do Curso de Pós- 
Graduação em Demografia 

 
FACE/CEDEPLAR/UFMG 
Av. Antônio Carlos, 6627 
CEP 31270-901– Belo Horizonte – Minas 
Gerais -  Brasil 

 
Se tiver vínculo institucional, uma das 
cartas deverá ser da instituição com a qual 
o/a candidato/a possui vínculo. 

 
3. Cópia do diploma de graduação ou de documento 

que comprove estar o/a candidato/a em 
condições de concluir o curso de graduação 
antes de iniciar o de pós-graduação;  

 

4. Cópia de Histórico Escolar de graduação;  
 
5. Cópia de Histórico Escolar de pós-graduação, se 

houver;  
 

6. Curriculum vitae detalhado  
 

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.  

 
(e) 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. Caso não tenha proficiência, apresentar 
carta justificativa.  

 

11. Para os candidatos ao Doutorado, 
adicionalmente, comprovante de proficiência 
numa língua além do português ou inglês. Caso 
não tenha proficiência, apresentar carta 
justificativa.  

 

 
A documentação deve ser enviada por meio 
eletrônico a:  
pgdemografiaeconomia@cedeplar.ufmg.br 
 

Ou por correio tradicional à: 

 
Coordenador do Curso de Pós-Graduação 
em Demografia 
 

FACE/CEDEPLAR/UFMG 

Av. Antônio Carlos, 6627 

CEP 31270-901– Belo Horizonte – Minas  
Gerais - Brasil 
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