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EDITAL PGZOO 01/2021 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE MESTRADO E DOUTORADO 

O Colegiado da Pós-graduação em Zoologia da Universidade Federal de Minas 

Gerais, no uso de suas atribuições regimentais, faz saber que, no período de 29 de 

março a 5 de abril de 2021, estarão abertas as inscrições para processo seletivo para 

concessão de bolsas de mestrado e doutorado. 

1. Do objetivo. Os candidatos inscritos neste edital comporão uma lista de espera, 

ordenados pela nota final obtida na avaliação prevista no item 5, para receber bolsas 

disponíveis na cota do programa até 31 de dezembro de 2021. 

2. Das exigências para o candidato. Para concorrer a bolsas, o candidato deve 

atender às seguintes exigências: 

2.1. No momento da inscrição no processo seletivo, ser candidato aprovado e 

classificado no Edital Regular de Seleção 2021 – Mestrado e Doutorado; 

2.2. Comprometer-se a dedicar-se integralmente às atividades da Pós-graduação em 

Zoologia da UFMG; 

2.3. Comprometer-se, caso seja selecionado, a não acumular com a bolsa concedida 

por este edital qualquer outro tipo de bolsa ou atividades profissionais 

remuneradas, com ou sem vínculo empregatício, salvo nos casos previstos 

pela legislação pertinente e com autorização expressa do Colegiado da Pós-

graduação em Zoologia e anuência, por escrito, do orientador (Artigo 2o da 

Resolução PGZoo 03/2013). 

2.4. Ter seu Curriculum Vitae cadastrado na plataforma lattes (www.lattes.cnpq.br). 

3. Das inscrições. Para inscrever-se, o candidato deve enviar para o e-mail 

pgzoo@icb.ufmg.br, durante o período de inscrições, o formulário de inscrição, 

devidamente preenchido, assinado e escaneado. 

4. Da Comissão Examinadora. A Comissão Examinadora será composta pelos(as) 

professores(as) Kirstern Lica Follmann Haseyama, Karine Frehner Kavalco e Leonardo 

Esteves Lopes (Mestrado); e Adalberto José dos Santos, Fernando Amaral da Silveira 

e Fernando Araújo Perini (Doutorado). 

5. Da seleção. A seleção consistirá na classificação dos candidatos inscritos, pela 

ordem decrescente de sua nota final no exame de seleção ao Mestrado e ao 

Doutorado - 2021. 

6. Do desempate. Caso haja empate entre dois ou mais candidatos a bolsas de 

Mestrado, ficará mais bem classificado o candidato com maior nota no quesito 

Seminário de avaliação. Persistindo o empate, serão consideradas, sucessivamente, 

as notas dos quesitos “Produção Bibliográfica” e “Apresentação de Trabalhos em 

Eventos” da Avaliação do Curriculum Vitae e, por fim, sorteio. No caso de 
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candidatos a bolsas de Doutorado, os critérios de desempate serão, pela ordem: maior 

nota do Seminário de avaliação+Avliação do projeto; maior nota da avaliação do 

Curriculum Vitae e, por fim, sorteio. 

7. Do resultado final. A classificação dos candidatos será divulgada até as 17:00 

horas do dia 9 de abril de 2021, na página https://sites.icb.ufmg.br/pgzooufmg/ 

8. Os aprovados serão contatados pela secretaria do programa e deverão estar 

prontos para assinar a documentação relativa à concessão de bolsa, até o prazo 

determinado por essa secretaria, sob pena de perderem a ordem de 

classificação. 

 

Belo Horizonte, 22 de março de 2021 
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