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Edital de Seleção de bolsa CAPES/REUNI - 01/2012 – Mestrado e 

Doutorado 
 
Para o atendimento das necessidades do Curso de Graduação em Aquacultura, 

o Comitê Gestor Local de Bolsas CAPES/REUNI da Escola de Veterinária da 
UFMG, em consonância com a Resolução CEPE 21/2010, comunica aos alunos de 

mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal que 
encontram-se abertas as inscrições para o pleito de 1 bolsa de mestrado e 1 de 
doutorado. 

 
Das inscrições: de 21 a 25 de março de 2012 no horário de 9 às 11:30 e 14 às 

16:30 horas, na Secretaria do Colegiado de Pós-Graduação em Ciência Animal. 
 

Do Processo Seletivo: Será avaliado o Curriculum-vitae do CPPGCA (Microsoft, 
Office Word) disponível na página da Escola de Veterinária da UFMG 
(www.vet.ufmg.br) e documentação comprobatória numerada de acordo com o 

Curriculum-vitae, considerando prioritariamente o atendimento às 
demandas do Curso de Graduação em Aquacultura, e entrevistas com os 

candidatos agendadas posteriormente. Os candidatos serão classificados e as 
bolsas chanceladas a partir da disponibilidade das mesmas ao longo de 2012. 
 

Das obrigações do bolsista: Os bolsistas REUNI de mestrado e doutorado 
deverão atuar no ensino de graduação por no mínimo  6 horas e no máximo 12 

horas ao curso de Aquacultura, cujas atividades deverão ser planejadas pelo 
docente tutor. Ter participação efetiva Rede de Desenvolvimento de Práticas de 
Ensino Superior – (GIZ), vinculado à PROGRAD, que oferece semestralmente o 

curso "Formação em Docência do Ensino Superior" aos bolsistas CAPES/REUNI da 
pós-graduação. Com carga horária total de 60h/aula, sendo 20h presenciais e 

40h a distância, o curso aborda questões relacionadas a metodologias, 
planejamento, estratégias de avaliação e uso de tecnologias no ensino superior. 
Mais informações e formulário de inscrição online estão disponíveis no site do 

GIZ (www.ufmg.br/giz). Os bolsistas de mestrado e doutorado CAPES/REUNI 
deverão realizar essa atividade formativa no primeiro ou no segundo semestre 

como requisito para a manutenção da complementação de bolsa paga pela 
PROGRAD. 
 

Da ciência do orientador: Tendo em vista a necessidade e dedicação vinculada 
ao curso de Graduação em Aquacultura, torna-se necessária a anuência por 

escrito do orientador do postulante. 
 
Dos resultados finais: O Resultado final será publicado no prazo de cinco dias 

úteis após as entrevistas. 
 

 

Belo Horizonte, 20 de março de 2012. Prof. Roberto Maurício Carvalho Guedes –
Coordenador do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal. 
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