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Universidade Federal de Minas Gerais 
Instituto de Ciências Biológicas 

Programa de Pós-Graduação em Zoologia 
 

Edital de Seleção 2013 - Mestrado 
 
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Zoologia do Instituto de 
Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais FAZ SABER que, no 
período de 18/10/2012 a 19/11/2012, estarão abertas as inscrições para o exame de 
seleção de candidatos ao MESTRADO. As inscrições serão recebidas na Secretaria 
do Departamento de Zoologia do ICB/UFMG, situada no Instituto de Ciências 
Biológicas da UFMG (Campus Pampulha), Bloco E, 2º. andar, sala 160, na Av. 
Antônio Carlos, 6627, CEP: 31270-901 - Belo Horizonte, Minas Gerais, de segunda 
a sexta-feira, exceto em feriados e recessos acadêmicos, de 9:00 às 12:00h e de 
14:00 às 17:00 horas. As inscrições poderão também ser enviadas por Correio, 
unicamente por SEDEX com aviso de recebimento, desde que postadas até o dia 
12/11/2012. No caso de envio por Correio, a documentação completa deve ser 
enviada para o “Programa de Pós-Graduação em Zoologia (Seleção ao Mestrado)” e 
endereçada ao Departamento de Zoologia, Instituto de Ciências Biológicas, 
Universidade Federal de Minas Gerais, Av. Antônio Carlos, 6627 - Campus UFMG 
Pampulha, CEP: 31270-901 - Belo Horizonte, Minas Gerais. Informações 
complementares poderão ser obtidas na Secretaria do Departamento de Zoologia do 
ICB/UFMG, através da página http://www.icb.ufmg.br/zoo//pages/pos-
graduacao.php, pelo telefone (31) 3409 2898 ou pelos e-mails pgzoo@icb.ufmg.br e 
pgzoo.ufmg@gmail.com. O valor da taxa de inscrição ao exame de seleção é de R$ 
99,15 (noventa e nove reais e quinze centavos), conforme estabelece a Resolução 
Nº 30, de 13 de dezembro de 2007, do Conselho Universitário da UFMG. O 
pagamento desta taxa deverá ser feito mediante a Guia de Recolhimento da União, 
cujo modelo está disponível na página http://www.icb.ufmg.br/zoo//pages/pos-
graduacao.php. Será isento do pagamento desta taxa o candidato cuja situação 
econômica justifique a sua isenção, a qual deverá ser solicitada à Fundação 
Universitária Mendes Pimentel (FUMP) pelo menos 15 dias antes do encerramento 
do período das inscrições. Informações a respeito do processo de solicitação de 
isenção devem ser obtidas no endereço www.fump.ufmg.br ou diretamente na sede 
da FUMP, na Avenida Antônio Abrahão Caram, 610, Belo Horizonte, MG, telefones 
(31) 3409 8400. No período de 17/12/2012 a 03/01/2013, o candidato deverá, 
ainda, fazer sua inscrição específica para a prova de conhecimento de língua inglesa 
da ÁREA 1 (Ciências Biológicas, Ciências Agrárias, Ciências da Saúde), conforme 
detalhamento no tem IV deste Edital.  
 
I - Das Vagas. Serão oferecidas 19 (dezenove) vagas para ingresso no primeiro 
semestre de 2013, assim distribuídas entre os seguintes orientadores do Programa: 
Adalberto José dos Santos (2 vagas); Alan Lane de Melo (1); Alfredo Hanneman 
Wieloch (2); Almir Rogério Pepato (1); Fabrício Rodrigues dos Santos (1); Fernando 
Amaral da Silveira (1); German Arturo Bohorquez Mahecha (2); Mario Alberto 
Cozzuol (2); Marta Svartman (1); Mauro Luís Triques (2); Paulo Christiano de 
Anchietta Garcia (2); Renato Gregorin (1); Teofânia Heloisa Dutra Amorim Vidigal 
(1). O candidato concorrerá apenas às vagas do orientador indicado. A escolha do 
orientador implica a aceitação, pelo candidato, do desenvolvimento de um projeto de 
dissertação nas linhas de pesquisa específicas do orientador escolhido. Os 
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candidatos poderão entrar em contato com potenciais orientadores antes de 
definirem a escolha da linha. A lista de orientadores e das linhas de pesquisa do 
curso estão disponíveis na Secretaria do Departamento de Zoologia e na página 
http://www.icb.ufmg.br/zoo//pages/pos-graduacao.php. 
 
II - Dos Requisitos para a Inscrição. Para se inscrever o candidato deverá ter seu 
curriculum vitae cadastrado na plataforma lattes (lattes.cnpq.br) e apresentar os 
seguintes documentos: (a) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição ou de 
sua isenção pela FUMP; (b) formulário de inscrição devidamente preenchido, 
acompanhado de três fotografias 3x4; (c) cópia de diploma de graduação, expedido 
por estabelecimento oficial ou oficialmente reconhecido, ou documento que 
comprove estar o candidato em condições de se graduar antes do período para 
registro acadêmico no curso de pós-graduação, ficando tal registro condicionado à 
prova de conclusão da graduação; (d) histórico escolar do curso de graduação; (e) 
cópias de comprovantes das atividades listadas no currículo, organizadas em 
volume encadernado ou em pasta de documentos, de acordo com a tabela de 
pontuação do exame de currículo, a ser disponibilizada na página 
http://www.icb.ufmg.br/zoo//pages/pos-graduacao.php a partir do início do período 
de inscrições; (f) no caso de candidato brasileiro, prova de estar em dia com as 
obrigações eleitorais; (g) no caso de candidato brasileiro do sexo masculino, prova 
de estar em dia com as obrigações militares; (h) no caso de candidato brasileiro, 
cópia da carteira de identidade e do CPF; (i) comprovante de proficiência em língua 
portuguesa para os candidatos estrangeiros, exceto para aqueles que tenham a 
língua portuguesa como língua pátria; (j) cópia de comprovante de endereço. 
Candidatos estrangeiros devem apresentar os documentos exigidos pela legislação 
específica. 
 
Somente serão deferidas as inscrições que estiverem com documentação completa. 
A Banca de Seleção divulgará, até o dia 23/11/2012, na Secretaria e na página 
http://www.icb.ufmg.br/zoo//pages/pos-graduacao.php, a lista das inscrições 
deferidas. Após o deferimento da inscrição, cada candidato receberá um número 
que identificará sua prova escrita de conhecimentos gerais de Zoologia e 
Sistemática, sendo vedado o conhecimento desse número pela Banca de Seleção. 
 
III - Da Banca de Seleção. A banca de seleção será constituída por 3 (três) 
membros titulares e 1 (um) suplente, indicados pelo Colegiado do Programa de Pós-
graduação em Zoologia, dentre os professores do Programa. O suplente somente 
participará da banca de seleção em caso de impedimento justificado de um dos 
titulares. 
 
IV - Do Processo Seletivo. O processo constará de: 
 
(a) prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório, contendo questões de 
conhecimentos gerais de Zoologia e Sistemática, de acordo com a seguinte 
bibliografia: Brusca, R.C. & Brusca, G.J. 2007. Invertebrados. 2ª edição, Guanabara 
Koogan, Rio de Janeiro. Pough, F.H.; Janis, C.M & Heiser, J.B., 2008. A Vida dos 
Vertebrados. 4ª edição, Atheneu Editora, São Paulo. Ridley, M. 2006. Evolução. 3ª 
edição, Artmed, Porto Alegre (capítulos 13 a 18, páginas 375 a 576). Esta prova será 
realizada no dia 26 de novembro de 2012, de 9:00 horas às 12:00 horas, em local 
a ser informado pela Secretaria do Departamento de Zoologia, devendo o candidato 
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se apresentar ao local indicado com meia hora de antecedência. Exige-se nota 
mínima de 70 (setenta) do total de 100 (cem) pontos para aprovação nesta prova. As 
notas da prova de conhecimentos gerais serão divulgadas na Secretaria e na Página 
http://www.icb.ufmg.br/zoo//pages/pos-graduacao.php, juntamente com o resultado 
final. 
 
(b) Exame do curriculum vitae, de caráter classificatório, com valor total de 100 
(cem) pontos, de acordo com tabela de pontuação disponibilizada na Página 
http://www.icb.ufmg.br/zoo//pages/pos-graduacao.php. 
 
(c) prova escrita de conhecimento de língua inglesa, de caráter exclusivamente 
eliminatório, a ser realizada pelo Cenex/FALE/UFMG, de acordo com a Resolução 
08/2008 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMG. O candidato 
deverá, no período de 17/12/2012 a 03/01/2013, fazer sua inscrição específica para 
a prova de conhecimento de língua inglesa da ÁREA 1: Ciências Biológicas, 
Ciências Agrárias, Ciências da Saúde, de acordo com informações do EDITAL 
Fale/UFMG 059/2011 disponibilizado na página 
http://www.letras.ufmg.br/cenex/edital-proficiencia-2012.htm, onde também estão 
divulgadas todas as informações sobre a realização desta prova (local, custos, etc). 
A prova de língua inglesa será realizada no dia 18/01/2013, de 14:00 às 17:00 
horas. A nota mínima para aprovação no exame de língua estrangeira é de 60%. O 
resultado desta prova será divulgado no dia 31/01/2013, através de Declaração de 
Exame de Proficiência, onde constará a nota obtida. Esta declaração deve ser 
obtida pelo próprio candidato através da página do Cenex/FALE e deve ser enviada 
para o e-mail pgzoo@icb.ufmg.br, impreterivelmente até o dia 08/02/2013. O 
candidato que não enviar a Declaração de Exame de Proficiência até essa data será 
desclassificado. A dispensa do exame de língua inglesa poderá ser solicitada no 
momento da inscrição no processo seletivo ao mestrado, mediante entrega de um 
dos seguintes certificados de conhecimento do idioma realizados nos últimos 3 anos: 
(i) Certificado de aprovação do Cenex/FALE/UFMG, com rendimento mínimo de 
60%; (ii) TOEFL - Test of English as Foreign Language (mínimo de 213 pontos para 
o CBT TOEFL ou 550 pontos para o TOEFL tradicional ou 80 pontos no Internet 
Based Test); (iii) IELTS - International English Language Test (mínimo 6,0) ou (iv)  
exame de proficiência equivalente, a juízo da Banca de Seleção, realizado nos 
últimos 3 (três) anos, com rendimento mínimo de 60%. 
 
V – Do Resultado Final. A nota final será calculada pela soma das notas das 
avaliações, com peso de 75% para a prova escrita de conhecimentos gerais em 
Zoologia e Sistemática e de 25% para o exame do curriculum vitae. Os candidatos 
serão ordenados na sequência decrescente da nota final, por orientador, observado 
o número de vagas disponibilizado neste Edital. Caso haja empate, ficará mais bem 
classificado o candidato que obtiver maior nota na prova escrita de conhecimentos 
gerais de Zoologia e Sistemática. O resultado final será publicado, após 
homologação pelo Colegiado do Programa, na Secretaria e na Página do 
Departamento de Zoologia, até as 17:00 horas do dia 18/02/2013. Aos candidatos 
é garantido acesso às provas e recurso por até 10 (dez) dias a contar da data da 
divulgação do resultado final. Os candidatos não selecionados terão um prazo de 30 
dias após a divulgação do resultado final para buscar a documentação apresentada 
para a sua inscrição. Após este prazo a documentação será incinerada. 
 



4 
 

 
VI - Do Registro e da Matrícula. O candidato aprovado no processo seletivo de que 
trata este edital deverá efetuar, exclusivamente pela internet, no período de 20 a 
22/02/2013, o seu cadastro prévio, mediante o preenchimento de formulário 
disponível no site https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio. O DRCA tomará as 
providências para efetuar o Registro Acadêmico após o recebimento da 
documentação completa dos candidatos selecionados, na forma exigida (cópias 
legíveis e sem rasuras) e do preenchimento da Ficha de Cadastro Prévio pelo 
candidato classificado. A documentação completa dos selecionados será enviada ao 
DRCA pela Secretaria do Curso até o dia 25/02/2013. O candidato que apresentar 
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-
graduação deverá entregar na Secretaria do Departamento de Zoologia, até o dia 
22/02/2013, documento que comprove a conclusão do curso de graduação (cópia do 
diploma de graduação, expedido por estabelecimento oficial ou oficialmente 
reconhecido ou declaração de conclusão de curso em que conste a data da colação 
do grau). Candidatos estrangeiros deverão apresentar à Secretaria do Programa, 
até o dia 22/02/2013, o RNE, ou passaporte com Visto Permanente ou Visto 
Temporário de estudante válido, e documento que comprove filiação. Não serão 
aceitas declarações com previsão de conclusão ou de colação de grau. De acordo 
com o disposto no art. 39, § 2º, do Regimento Geral da UFMG, “cada aluno terá 
direito a um único registro acadêmico, correspondente a uma só vaga no curso em 
que foi admitido na UFMG”. Perderá automaticamente o direito à vaga e será 
considerado formalmente desistente o candidato classificado que não efetuar o 
Cadastro Prévio na data fixada para a realização desse procedimento ou que não 
apresentar qualquer dos documentos solicitados neste Edital. O preenchimento de 
vaga(s) decorrente(s) destas situações será feito mediante convocação de outros 
candidatos aprovados, observando, rigorosamente, a ordem de classificação 
segundo a ordem decrescente de pontos obtidos no concurso e respeitando o 
número de vagas de cada orientador, até a data limite para envio da documentação 
ao DRCA. A matrícula dos candidatos aprovados será realizada no Sistema 
Acadêmico da Pós-Graduação, de acordo com orientação da Secretaria do 
Departamento de Zoologia, em data a ser divulgada, observado o calendário 
acadêmico da Universidade. 
 
Belo Horizonte, 11 de outubro de 2012. Prof. Dr. Mario Alberto Cozzuol – 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Zoologia.  
 
 
 


