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INFORMAÇÕES SOBRE DISCIPLINAS ISOLADAS 2016/2 PARA O PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

  

SOLICITAÇÕES 

Recebimento das solicitações: 

 04/08/2016: de 10:00 às 12:00 e de 14:00 às 16:00 

 05/08/2016: de 10:00 às 12:00. 

Documentação exigida, e nesta ordem, para a solicitação: 

1. Requerimento de matrícula em disciplina isolada devidamente preenchido. Gentileza utilizar 

o modelo do PPGEP disponível junto desta notícia; 

2. Cópia do CPF; 

3. Cópia da cédula de identidade; 

4. Comprovação de pré-requisitos ou de condições para frequentar a disciplina: 

4.1. Cópia do diploma de curso superior com verso. 

4.2. Cópia do histórico escolar da graduação; 

4.3. Curriculum vitae, acompanhado de cópia de títulos e diplomas que tiver; 

5. Cópia do passaporte com visto temporário de estudante ou permanente válidos, no caso de 

estrangeiros; 

6. Estrangeiros devem verificar as exigências no site do DRCA 

(https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Pos-Graduacao/Disciplina-Isolada/Instrucoes-para-

Matricula-em-Disciplina-Isolada); 

7. Servidor da UFMG: cópia do último contracheque e autorização da chefia. 

O resultado das solicitações será publicado no site do PPGEP até a data provável de 09 de agosto de 

2016 até às 23:59. Eventualidades e orientações serão postadas em nosso site. 

CADASTRO E MATRÍCULA 

Sendo aprovado, comparecer na secretaria do PPGEP, em data e horário a ser divulgado junto do 

resultado, trazendo: 

 Comprovante de recolhimento da taxa de matrícula no valor de R$ 194,57: 

o Não pagar antes da divulgação dos resultados; 

o Não são aceitos comprovantes de agendamento de pagamento; 

o O pagamento é único por semestre. 

 CPF e documento de identidade originais; 

 Estrangeiros devem fazer o cadastro no DRCA e a matrícula na secretaria do PPGEP, 

conforme explicado em https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Pos-Graduacao/Disciplina-

Isolada/Instrucoes-para-Matricula-em-Disciplina-Isolada . 

OUTRAS ORIENTAÇÕES 

 Toda a documentação entregue será destruída ao final do semestre letivo. 

 No PPGEP somente poderá ser feita solicitação em 01 (uma) disciplina a cada semestre. 

 Não serão aceitas solicitações ou cadastros e matrículas fora dos prazos estabelecidos. 

 A seleção de disciplina isolada é independente das seleções de Mestrado e de Doutorado. 

 As salas serão informadas no quadro de avisos da secretaria. 

 Eventualidades e orientações serão postadas em nosso site. 

 Não serão respondidas, nem por e-mail e nem por telefone, questões sobre resultados ou 

previsão de postagens em nosso site. 
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 Para acesso ao sistema minhaUFMG é necessário procurar o Laboratório de Computação 

Científica (LCC) que fica no prédio do Instituto de Ciências Exatas (ICEx). Telefone 3409-

4916, e-mail suporte@lcc.ufmg.br. 

 Candidatos para a disciplina Metodologia de Pesquisa Qualitativa (02 vagas) devem se 

atentar para os requisitos em anexo. 
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AOS SOLICITANTES DE MATRÍCULA EM DISCIPLINA ISOLADA EM 

METODOLOGIA DE PESQUISA QUALITATIVA 

 

Metodologia de Pesquisa Qualitativa é uma disciplina direcionada para quem está fazendo pesquisa 

de campo, com a finalidade de refinar técnicas de coleta e análise de dados. Por isso é aconselhada a 

alunos que já estão com a pesquisa iniciada, que já tenham feito visitas iniciais à empresa ou 

instituição para familiarização com as situações que serão analisadas e que já tenham negociado o 

acesso livre ao campo.  

Aos solicitantes de disciplina isolada que estão começando a pesquisa de campo, ou no meio dela, 

solicitamos que seja anexada ao pedido de matrícula uma breve descrição da pesquisa empírica que 

será desenvolvida na disciplina. O texto deve ter um máximo de duas páginas (fonte times new 

roman 12, interlinha 1,5) com as seguintes informações: 

1. demanda sociotécnica que vai ser tratada: empresa, local, problema que gerou a 

demanda, demanda formulada;  

2. temática geral de pesquisa; 

3. problemas específicos, se possível evidenciando controvérsias e diferentes pontos de 

vista; 

4. situações a serem analisadas: momento, local, atores; 

5. de for o caso, cronogramas para fornecer resultados (se envolver projeto em 

andamento; mudanças previstas...) 

Aas aulas se iniciam no dia 8 de agosto, na sala divulgada no quadro de avisos da Secretaria do 

PPGEP. Como a disciplina não trata de fundamentos da metodologia de pesquisa, devem ser feitas 

as seguintes leituras prévias 

1) LIMA, F.P.A. (2000) A formação em ergonomia. In: KIEFER; FAGÁ; SAMPAIO (eds). 

Trabalho, educação e saúde. Fundacentro, pp. 133-148. 

2) DURAFFOURG, Jacques. (1998). Um Robô, o Trabalho e os Queijos: Algumas Reflexões 

Sobre o Ponto de Vista do Trabalho. In: DIEESE. Emprego e desenvolvimento tecnológico. 

São Paulo, DIEESE. 

3) TAROZZI, Massimiliano. O que é a Grounded Theory? Metodologia de pesquisa e de 

teoria fundamentada nos dados. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 

No programa sugerimos outras leituras básicas que ajudam a desenvolver os fundamentos teóricos e 

práticos de pesquisas qualitativas. 

 


