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PROCESSO SELETIVO para ingresso de alunos regulares de Mestrado no Programa de 

Pós-Graduação em Ecologia de Biomas Tropicais do Instituto de Ciências Exatas e 

Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto. 

 

RESULTADO FINAL E CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA 

 

Considerando a inexistência de recursos contra o Resultado Final Preliminar para o 

Processo Seletivo do PPGEBT 2017/2, a Comissão de Seleção homologa  a aprovação dos 

seguintes candidatos, relacionados abaixo em ordem alfabética e com a respectiva 

classificação.  

 

CANDIDATO (A) Classificação 

Bárbara Martins Dolabela 8º 

Brenda Carla Lima Baldez 9º 

Cecília Mara Gomes Onésimo 6º 

Gabriel Caldeira Machado 1º 

Isabela Maciel Monteiro Carneiro 7º 

Juliane Duarte Santos 10º 

Laís Couto Zeferino 2º 

Leonardo Barbosa Rangel 11º 

Natalia Vladimirovna Ivanova 4º 

Paula Cristine Silva Gomes 5º 

Pedro Augusto Rodrigues 12º 

Vanessa Ferreira de Souza 3º 

 

DA ORIENTAÇÃO 

 Os estudantes aprovados receberão e-mail sobre quem serão os orientadores de seus 

projetos de pesquisa. Nenhum aluno (a) poderá ser matriculado (a) sem a definição de um 

orientador (a). 

 Todos deverão contactar seus respectivos orientadores e agendar uma reunião antes 

da data da matrícula.  
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DA MATRÍCULA 

 

Ficam ainda os candidatos convocados para a matrícula que será realizada no dia 04 

de setembro de 2017, na Secretaria Acadêmica do Programa, de 12h30min as 15h30min. 

Os documentos pessoais apresentados pelos candidatos serão aproveitados, não havendo, 

portanto, necessidade de apresentação de novas cópias. Todavia, devem ser apresentados 

os documentos originais para conferência.  

Deverá ser apresentado, impreterivelmente, no ato da matrícula:  

a) comprovante de proficiência em língua estrangeira, conforme estabelecido no 

edital; 

b) comprovante de conclusão de curso superior (diplomas ou declaração). NÃO serão 

aceitos comprovantes de previsão de conclusão; 

c) 02 (duas) fotos 3x4. 

 

DO INÍCIO DAS AULAS 

 

  O semestre letivo 2017/2 iniciar-se-á no dia 05 de setembro de 2017. Os alunos 

deverão se matricular nas disciplinas disponibilizadas nesse semestre, após terem definido 

com seus respectivos orientadores em quais delas devem se matricular.  

 Será realizada uma reunião com a Coordenação do Programa no dia 05 de setembro 

de 2017, às 10:00, no Auditório do ICEB.  

 

 

DAS BOLSAS 

 

a) Não há garantia de bolsas para todos os aprovados. 

b) Todos os candidatos aprovados deverão providenciar abertura de conta corrente 

no Banco do Brasil, em agência de sua preferência para recebimento de bolsa 

CAPES,  FAPEMIG. (não se aceita conta conjunta, tampouco poupança). 
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c) Para recebimento de bolsas, o aluno não poderá possuir vínculo empregatício, ou 

no caso de servidor público, estar em licença sem percepção de vencimentos 

(necessário apresentar comprovante).  

d) A concessão de bolsas seguirá a ordem de classificação dos candidatos 

aprovados.  

 

Ouro Preto, 11 de agosto de 2017. 

 

 

 

Comissão de Seleção PPGEBT 2017/2. 


