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Edital do PROCESSO SELETIVO para preenchimento de vagas regulares de Mestrado 

Acadêmico no Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Biomas Tropicais do Instituto 

de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto, para o primeiro 

semestre letivo de 2017. 

 

1 – FINALIDADE 

 

 O presente edital tem por finalidade apresentar todos os procedimentos relativos ao 

processo seletivo e matrícula para alunos regulares de mestrado do programa de Pós-Graduação 

em Ecologia de Biomas Tropicais, do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade 

Federal de Ouro Preto – PPGEBT.  

 O processo seletivo será conduzido por uma comissão composta por docentes do 

Programa e cujos nomes serão divulgados até o dia 23 de janeiro de 2017.  Em casos de 

parentesco ou qualquer outro tipo de relação que possa colocar sob suspeição qualquer um dos 

membros da comissão examinadora, o candidato deverá informar à coordenação do programa, 

por escrito, até o dia 25 de janeiro de 2017. Os recursos impetrados serão analisados pelo 

Colegiado do Programa e serão divulgados no site no dia 27 de janeiro de 2017. 

  

2 – INSCRIÇÕES 

 

2. 1 – MODALIDADE DE INSCRIÇÃO 

  As inscrições deverão ser feitas, exclusivamente, pela internet através do preenchimento 

de formulário de inscrição eletrônico do PPGEBT, no link 

https://goo.gl/forms/SEZa5BsY5tcvdJJ63. 

 

 2. 2 – PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

As inscrições estarão abertas entre os dias 02 de janeiro de 2017 a 20 de janeiro de 

2017. O candidato receberá no email cadastrado no momento da inscrição seu comprovante de 

inscrição.  

Caso o candidato não receba o comprovante até o dia 10 de fevereiro de 2017, o 

candidato deverá enviar email para o PPGEBT (biomas@iceb.ufop.br) informando a situação. 

https://goo.gl/forms/SEZa5BsY5tcvdJJ63
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Os documentos listados no item 3.3 deverão ser entregues pelo candidato, em 

envelope lacrado impreterivelmente no momento da realização da Prova Escrita. 

 

2. 3 – DOCUMENTOS QUE DEVERÃO SER ENTREGUES NO DIA DA PROVA ESCRITA 

 

Os documentos listados abaixo deverão ser entregues pelo candidato, em envelope 

lacrado, no dia da Prova Escrita. 

   

 Check list dos documentos necessários abaixo 

 Cópia da Carteira de Identidade ou Passaporte; 

 Cópia do CPF; 

 Cópia do diploma do curso de graduação ou documento equivalente; 

 Cópia do Histórico escolar do curso de graduação; 

 Cópia Certificado de reservista (para os homens) 

 Cópia do Documento comprobatório de votação na última eleição ou 

equivalente 

 Currículo Lattes com comprovação 

 Barema com pontuação pretendida no currículo, devidamente preenchido. 

(planilha em excel que será disponibilizada no site do PPGEBT, tendo como 

base o Anexo II do  Edital)  

 Plano de trabalho. (O modelo do Plano de Trabalho será disponibilizado no 

site do PPGEBT)  

 

2.3.1 – Candidatos estrangeiros  

 Toda a documentação acadêmica (diploma, histórico escolar), e eventual documento 

comprobatório de reconhecimento oficial do curso, deverá ser autenticada no consulado brasileiro 

mais próximo da universidade de origem. 

 

2.3.2 – Brasileiros residentes no Brasil e diplomados no exterior 

 Toda a documentação acadêmica (diploma, histórico escolar), e eventual documento 

comprobatório de reconhecimento oficial do curso, deverá ser autenticada no consulado mais 

próximo do seu local de residência no Brasil. 
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2.3.3 – Caso especial de candidatos formandos 

 A Comissão de Seleção do PPGEBT aceita inscrições de candidatos que até a data final 

prevista para a inscrição ainda não tenham concluído o curso de graduação. No entanto, esses 

candidatos deverão indicar a data prevista para a conclusão do curso e, caso aprovados no 

processo seletivo, somente poderão matricular-se como alunos regulares, mediante a 

comprovação da conclusão do curso até o último dia do período de matrícula no programa de pós-

graduação. 

 

2.4 – TAXA DE INSCRIÇÃO 

 Não será cobrada taxa de inscrição dos candidatos. 

 

4. DAS VAGAS E RELAÇÃO DE ORIENTADORES DO PROGRAMA 

 Serão ofertadas 17 vagas, as quais estão distribuídas entre as linhas de pesquisa da 

seguinte maneira: 

 11 vagas para Ecologia Evolutiva e de Populações; 

 06 vagas para Comunidades e Funcionalidade de Ecossistemas. 

 
4.1 - Adicional de vagas para servidores técnicos-administrativos da UFOP 

  Em cumprimento da Resolução CUNI 4.350/2011, 10% das vagas serão destinadas a 

servidor técnico-administrativo da UFOP. O candidato servidor técnico-administrativo será 

submetido às mesmas regras dos demais candidatos e, caso seja aprovado no processo seletivo, 

sua matrícula dependerá do aval da Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP), que atestará a 

condição de beneficiário da reserva. 

 

4.2 - Reserva de vagas  

  Em cumprimento a Portaria Normativa n. 13/2016 do Ministério da Educação, 10% das 

vagas serão reservadas para pessoas com deficiência, 10% das vagas serão reservadas para 

indígenas e 10% das vagas serão reservadas para negros (pretos e pardos). 

 

5 – DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO 

  O processo seletivo compreenderá as seguintes fases: 1ª) Validação das inscrições; 2ª) 

Prova Escrita, de caráter eliminatório e classificatório; 3ª) Entrevista (com arguição do Plano de 
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Trabalho) e 4ª) Análise de Currículo, sendo essas últimas apenas de caráter classificatório. A 

ausência do candidato em qualquer fase do processo seletivo implicará em sua desclassificação e 

exclusão do certame. 

 

5.1 – VALIDAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  

 

  A validação das inscrições dos candidatos será divulgada no site do PPGEBT no dia 23 de 

fevereiro de 2017 pela Comissão de Seleção.  

     

5.2 – PROVA ESCRITA  

 

  A Prova Escrita possui caráter eliminatório e classificatório e será realizada às 8:30 

horas, do dia 20 de fevereiro de 2017, nas dependências do ICEB, Campus do Morro do 

Cruzeiro em Ouro Preto, Minas Gerais.   

  A Prova Escrita consistirá na interpretação de um artigo científico escrito em inglês. O 

candidato responderá questões (em português ou inglês) que utilizam este artigo como base, mas 

que podem se referir a temas mais amplos. Sugestões de leitura no item 8 do presente edital. 

  Os candidatos deverão comparecer ao local da prova, munidos de documento de 

identificação com foto, com antecedência de 30 minutos; e não será permitida a entrada após o 

início das provas. O local de realização das provas será divulgado até o dia 13 de fevereiro de 

2017. 

  A duração da prova será de quatro horas, improrrogáveis, e não será permitido o uso de 

aparelhos eletrônicos de qualquer natureza durante a realização da prova.  

  Para aprovação nesta etapa o candidato deverá ter percentual de acerto 

correspondente a 60% (sessenta por cento). 

 

5.2.1 – DIVULGAÇÃO DOS APROVADOS NA PROVA ESCRITA  

 

  O resultado da Prova Escrita será divulgado no sítio do programa e na Secretaria 

Acadêmica do PPGEBT, no dia 21 de fevereiro de 2017, até às 16h.  
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 O prazo para interposição de recursos nesta etapa será do dia 21 de fevereiro até às 16h do 

dia 23 de fevereiro de 2017 e a divulgação da análise dos recursos será no dia 23 de fevereiro 

de 2017, após as 16h.  

  A interposição de recursos será feita, exclusivamente, por meio eletrônico através do 

seguinte link https://goo.gl/forms/Gq3DsuwdCOg3HzBV2. 

    

5.3 - ENTREVISTA 

 

  A entrevista será individual e realizada de maneira presencial em local a ser divulgado a 

partir das 9 horas do dia 24 de fevereiro de 2017. Os parâmetros de avaliação e respectiva 

pontuação estão discriminados no ANEXO I deste edital. 

  A divulgação dos horários das entrevistas ocorrerá no sítio do programa e na Secretaria 

Acadêmica do PPGEBT, no dia 23 de fevereiro de 2017.  

 

5.4 – ANÁLISE DE CURRÍCULO 

 

  Os currículos serão analisados pela Comissão de Seleção por meio de parâmetros e 

pontuações descritos no ANEXO II deste edital. 

  Para composição da nota final, a maior pontuação obtida na análise de currículo será 

convertida para 100 (cem) pontos. Através de regra de três simples, serão obtidas as notas dos 

demais candidatos. Esta fase do certame possui caráter classificatório. 

 

5.5 – DA NOTA FINAL  

 

A nota final do candidato será o somatório das notas de cada etapa do processo seletivo. 

Os pesos de cada etapa estão distribuídos da seguinte forma: 

 

 

Etapa Peso 

Nota da Prova Escrita  70% 

Entrevista 10% 

Análise de Currículo 20% 
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5.6 – DIVULGAÇÃO DOS APROVADOS  

 

5.6.1 – RESULTADO PRELIMINAR 

 

 A listagem com o resultado preliminar do processo seletivo será divulgada no dia 24 de 

fevereiro de 2016 no sítio do programa e na Secretaria Acadêmica do PPGEBT, após o término 

das entrevistas. A lista conterá o nome dos candidatos aprovados e excedentes em ordem 

alfabética. 

  O prazo para interposição de recursos será do dia 25 de fevereiro a 05 de março de 

2017, sendo que a divulgação da análise dos recursos será no dia 06 de março de 2017 (pela 

manhã). 

  A interposição de recursos será feita, exclusivamente, por meio eletrônico através do link 

https://goo.gl/forms/YIRN5RMwmRIb9nOE2. 

 

5.6.2 – RESULTADO FINAL  

 

 A listagem com o resultado final do processo seletivo será divulgada no dia 06 de março 

de 2017 no sítio do programa e na Secretaria Acadêmica do PPGEBT. A lista conterá o nome dos 

candidatos aprovados e excedentes em ordem alfabética, bem como a ordem de classificação. 

 Serão divulgadas duas listas com o resultado final: uma contendo a relação dos aprovados 

na modalidade de ampla concorrência e os respectivos excedentes e, outra, contendo a relação 

dos aprovados nas vagas destinadas aos técnicos-administrativos em educação da UFOP (TAEs) 

e os respectivos excedentes.  

As vagas ociosas destinadas aos casos especiais descritos nos itens 4.1 e 4.2 poderão ser 

preenchidas pelos excedentes da modalidade de ampla concorrência.  

   

6 – CONVOCAÇÃO PARA A MATRÍCULA 

 

 Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão preencher o formulário de 

solicitação de matrícula como aluno regular no PPGEBT na secretaria acadêmica do PPGEBT, no 

dia 08 de março de 2017. É imprescindível que no ato da matrícula os candidatos aprovados 
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apresentem comprovante de conhecimento em Língua Inglesa como descrito abaixo no 

item 6.1. 

 

6.1 – COMPROVAÇÃO DE CONHECIMENTO EM LÍNGUA INGLESA 

 

 Em atendimento à Resolução CEPE 5.290 item 7.2 alínea c, o candidato ao curso de 

mestrado deverá apresentar comprovante de conhecimento em língua inglesa. Tal comprovação 

é requisito para ingresso no curso e deverá ser feita mediante a entrega na secretaria do 

programa PPGEBT no ato da matrícula de uma das seguintes  comprovações:  Certificado  de  

aprovação  do Cenex/FALE/UFMG em  exame  realizado  para  a  Área  1: Ciências  Biológicas,  

Ciências Agrárias, Ciências da Saúde, nos últimos 3 anos, com rendimento mínimo de 60%; 

TOEFL - Test of English as Foreign Language (mínimo de 72 pontos no Internet Based Test - IBT,  

ou 550 pontos no Paper-based test - PBT, ou Institutional Test Program – ITP, todos dentro da 

validade de 2 anos do exame); (iii) IELTS - International English Language Test (mínimo 6,0); 

CAMBRIGDE:  FCE (First  Certificate  in  English), CAE (Certificate  in  Advanced English), CPE 

(Certificate of Proficiency in English); MICHIGAN ECCE – Examination for the  Certificate  of  

Competency  in  English;  TOEIC -  Test  of  English  for  International Communication  (mínimo  

de  300  pontos);  Atestado  de  proficiência  em  língua  inglesa  de acordo com o Common 

European Framework of Reference for Languages – CEFRL (mínimo B1) emitido por escolas de 

idiomas devidamente licenciadas. 

 

7 – BOLSAS 

 

 Não há garantia de bolsas para todos os aprovados no processo seletivo. A indicação para 

ocupação das bolsas existentes obedecerá à ordem de classificação dos candidatos. 

 Os Técnicos-administrativos em Educação da UFOP não concorrerão às bolsas ofertadas 

pelo PPGEBT. 

  

8 – SUGESTÕES DE LEITURA  

 
8.1 - Ridley , M. Evolução 3a edição Artmed 2006. ISBN 85-363-0635-1 
8.2 - Begon, M. Townsend, C.R. & Harper, J.L. Ecologia: de indivíduos a ecossistemas Artmed 
2008, ISBN 978-85-363-0884-5 
8.3 – Artigos de Ecologia e Evolução da revistas Nature e Science 
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9 – CALENDÁRIO 

 

 Data/Período 

Prazo para informar à coordenação de existência de membro da Comissão 

de Seleção que possa colocar sob suspeição  o certame. 
23/01/17 a 25/07/17 

Divulgação da análise de recursos sobre existência de membro da 

Comissão de Seleção que possa colocar sob suspeição  o processo de 

seleção. 

27/01/17 

Inscrições via internet 02/01/17 a 20/01/17 

Divulgação das inscrições validadas 10/02/17 

Interposição de recursos contra divulgação das inscrições validadas 10/02/17 a 13/01/17 

Divulgação da análise dos recursos impetrados contra a divulgação das 

inscrições validadas 
26/01/17 

Divulgação do local da Prova de conhecimentos específicos  13/02/17 

Prova de conhecimentos específicos  20/02/17  

Resultado da Prova de conhecimentos específicos em Ecologia 21/02/17 

Prazo para interposição de recursos contra o Resultado da Prova de 

conhecimentos específicos em Ecologia 
21/02/17 a 23/02/17 

Divulgação da análise dos  recursos interpostos contra o Resultado da 

Prova de conhecimentos específicos  
23/02/17 (á tarde) 

Divulgação dos horários entrevistas 23/02/17 

Entrevistas 24/02/17 

Divulgação do Resultado final preliminar 24/02/17 

Prazo para interposição de recursos contra o Resultado final preliminar 25/02/17 a 05/03/17 

Divulgação da análise de recursos interpostos contra o Resultado final 

preliminar 
06/03/17 

Resultado Final 06/03/17 

Matrículas 08/03/17 
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10 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1.  Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo o candidato que:  

10.1.1.  Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas no 

processo seletivo.  

10.1.2.  Prestar declarações, apresentar documentos falsos, usar de meios ilícitos para realização 

de quaisquer das etapas da seleção.  

10.1.3.  Não confirmar a sua participação no PPGEBT, na data especificada para matrícula, no 

caso de ser selecionado.  

10.1.4. Não comparecer a alguma das etapas da seleção. 

 

10.2. Os candidatos aprovados deverão manter atualizados os endereços de correspondência  

postal e eletrônica.  

 

10.3.  Casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Comissão  Coordenadora  do  PPGEBT,  de  

acordo com o Regimento do Programa e o Regimento de Pós-Graduação  Stricto Sensu  da  

UFOP.  

 

11- ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA E INFORMAÇÕES 

 

Programa de Pós-graduação em Ecologia de Biomas Tropicais 

ICEB III, Campus Morro do Cruzeiro, Bairro Bauxita, Ouro Preto, MG CEP: 35400-000   

 

e-mail da secretaria acadêmica do PPGEBT : biomas@iceb.ufop.br 

e-mail da coordenação do PPGEBT: spribeiro@iceb.ufop.br 

                pattyabreu13@gmail.com 

 

Ouro Preto, 19 de dezembro de 2016 

 

Sérvio Pontes Ribeiro 

Coordenador do PPGEBT 
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ANEXO I 

BAREMA DE PONTUAÇÃO PARA ENTREVISTA 

 

ITEM AVALIADO PONTUAÇÃO 

Habilidade na formulação de hipóteses 60 pontos 

Disponibilidade para cursar o mestrado com dedicação exclusiva 10 pontos 

Justificativa para o interesse pelo curso 20 pontos 

Capacidade de expressão verbal 10 pontos 

TOTAL 100 pontos 
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ANEXO II 

BAREMA DE PONTUAÇÃO PARA ANÁLISE DE CURRÍCULO 
 

 
Item avaliado Valor Limite de pontos 

Monitoria acadêmica 1 ponto por semestre 4 

Iniciação científica/estágio 1 ponto por ano 4 

Participação em curso acadêmico nacional 1 ponto para cada 20h de 
curso 

4 

Participação em curso acadêmico internacional 2 pontos para cada 20h de 
curso 

6 

Artigo de divulgação científica 1 ponto por artigo 6 

Artigo completo em congresso nacional 1,5 pontos por artigo 6 

Artigo completo em congresso internacional 2 pontos por artigo 8 

Resumo em congresso nacional 1 ponto por resumo 6 

Resumo em congresso internacional 1,5 pontos por resumo 6 

Artigo científico em revista nacional 3 pontos por artigo 15 

Artigo científico em revista internacional 6 pontos por artigo 24 

Atividade profissional 1 ponto para cada 40 horas 
ou semestre trabalhados 

5 

Participação em minicurso na área com carga horária 
inferior a 20h/aula 

1 ponto por participação 6 

 
TOTAL DE PONTOS 
 

 
100 

 

 

 


