
Mestrado e Doutorado 2017 
 

O Edital, com todos os detalhes do processo seletivo,  deverá ser publicado em 
setembro de 2016  porém,  seguem as datas previstas para o processo de seleção e 
informações preliminares. 
A seleção é destinada a brasileiros e/ou estrangeiros residentes em outros Estados ou 

fora do país, ou ainda candidatos com necessidades especiais. 

Inscrições: de 3 a 24 de outubro de 2016 
IMPORTANTE: É necessária a apresentação de certificado de exame de proficiência 
em inglês no ato da inscrição. Informe-se no link para saber detalhes sobre os testes 
de proficiência aceitos.  
 
Informações relativas ao exame de Proficiência em Língua Estrangeira. Clique aqui. 
 

Seleção para o Mestrado 

A seleção para o mestrado em Ciência Animal consta de duas etapas, sendo a primeira 
uma prova escrita de conhecimento, de caráter eliminatório e classificatório e a 
segunda,  uma avaliação e discussão do curriculum vitae e do histórico escolar da 
graduação.  
 
A seleção para o mestrado em Ciência Animal poderá ser realizada de forma 
presencial, na Escola de Veterinária da UFMG em Belo Horizonte ou à distância, de 
acordo com detalhamento a seguir: 
 
1ª. Etapa. Prova escrita de conhecimento na área pretendida, de caráter eliminatório 
e classificatório.  
Data: 21 e 22 de Novembro de 2016 
 
- Prova presencial: Universidade Federal de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte 
(Escola de Veterinária) 
 
- Prova escrita à distância: 
Os candidatos poderão optar por realizar a prova escrita em uma das seguintes 
instituições, devendo esta opção ser claramente indicada no formulário de inscrição: 
 
Universidade Federal de Goiás, na cidade de Goiânia 
Universidade Federal Rural de Pernambuco, na cidade de Recife  
Universidade Federal Rural da Amazônia, na cidade de Belém 
Universidade Federal do Pará, na cidade de Castanhal 
Universidade Federal de Mato Grosso, na cidade de Cuiabá  
Universidade Federal dos Pampas, na cidade de Uruguaiana  
Universidade Estadual do Maranhão, na cidade de São Luís 
 
2ª. Etapa. Avaliação e discussão do curriculum vitae e do histórico escolar da 
graduação, de caráter eliminatório e classificatório, com a presença do candidato.  
Data: 23 a 25 de Novembro de 2016  

http://www.vet.ufmg.br/ARQUIVOS/FCK/file/pos-graduacao%20ciencia%20animal/informacoes-exame-de-proficiencia-25-07-16.pdf


Presencial: Universidade Federal de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte - Escola 
de Veterinária 
 
Á distância: Poderá ser realizada por Skype ou ferramenta similar, desde que o aluno 
opte por esta opção no ato da inscrição. 
 

Seleção Doutorado 
A primeira e a segunda etapas do processo seletivo de Doutorado poderão ser 
realizadas presencialmente ou à distância, desde que solicitado no ato da inscrição.  
 
1ª. Etapa. Apresentação e avaliação do projeto de pesquisa na área pretendida, 
seguida de arguição oral, de caráter eliminatório e classificatório. 
Data: 16 a 18 de Novembro de 2016 
 
Presencial: Universidade Federal de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte (Escola 
de Veterinária) 
 
À distância: será feita por Skype ou ferramenta similar nas datas previstas no edital de 
acordo com a indicação no formulário de inscrição. 
 
2ª. Etapa. Avaliação do curriculum vitae e do histórico escolar de graduação e pós-
graduação, de caráter eliminatório e classificatório realizado pela Comissão de seleção, 
sem a presença do candidato. 


