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O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da Escola de 
Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais FAZ SABER que, no período de 
07/06/2011 a 17/06/2011 estarão abertas as inscrições para seleção de candidatos ao 
Doutorado, a ser ofertado a docentes de instituições públicas e confessionais sediadas 
no Estado de Minas Gerais no âmbito do Programa Mineiro de Capacitação Docente 
(PMCD) financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 

(Fapemig). A inscrição só poderá ser feita pelo Correio, com registro de 
postagem até 17 de junho de 2011, para o seguinte endereço: Escola de 
Veterinária - Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal. 
Caixa Postal 567 – CEP 31270-901 – Belo Horizonte – MG. Contatos: Tel (31) 
3409 2057; e-mail: cap@vet.ufmg.br; site: 
http://www.vet.ufmg.br/academicos/pos-graduacao 

 
I - Das Vagas.  Serão oferecidas 08 vagas para ingresso no segundo semestre de 
2011, específicas para as seguintes áreas e orientadores: 4 (quatro) vagas na área de 
Medicina Veterinária Preventiva (Professores: Romário Cerqueira Leite, Zélia Inês 
Protela Lobato, Francisco Carlos Faria Lobato e Jenner Karlisson Pimenta dos Reis); 2 
(duas) vagas na área de Patologia (Professores: Rogéria Serakides e Roselene Ecco); 
1 (uma) vaga na área de Medicina e Cirurgia Veterinárias / linha de pesquisa: 
Toxicologia (Professora Marília Martins Melo);  1 (uma) vaga na área de Reprodução 
Animal (Professora Monique de Albuquerque Lagares). O candidato não poderá mudar 
a área de concentração depois de iniciada a seleção.  

 
II – Dos Requisitos para a Inscrição. Para inscrever-se o candidato deverá enviar os 
seguintes documentos à Secretaria do Programa: a) comprovação da condição de 
docente de instituição pública ou confessional sediada no Estado de Minas Gerais, 
integrante do Programa Mineiro de Capacitação Docente; b) formulário de inscrição 
disponível no endereço http://www.vet.ufmg.br/academicos/pos-graduacao devidamente 
preenchido; c) cópia do diploma de graduação em Medicina Veterinária para as 
áreas de Patologia e de Reprodução Animal e  diploma de graduação em Medicina 
Veterinária ou em área afim, para as áreas de Medicina Veterinária Preventiva e 
Medicina e Cirurgia Veterinária, conforme a área de concentração escolhida pelo 
candidato, expedido por estabelecimento oficial ou oficialmente reconhecido; d) 
curriculum vitae no modelo Lattes, disponível no endereço http://lattes.cnpq.br, 
encadernado e com comprovantes numerados; e) projeto de pesquisa, em 04 (quatro) 
vias, apresentado em, no máximo, 6 páginas, (Fonte Times New Roman, corpo 12, 
entrelinha 1,5, margens superior e esquerda de 3cm, inferior e direita de 2cm); incluindo 
Título, Justificativa, Hipótese(s), Objetivo(s), Material e Métodos, Referência; 
Bibliográficas, estimativa de custos, cronograma de execução; f) prova de estar em dia 
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com as obrigações militares e/ou eleitorais, no caso de candidato brasileiro; no caso de 
candidatos estrangeiros, os exigidos pela legislação específica; g) 2 (duas) fotografias 
3x4; h) cópia dos documentos pessoais listados no formulário de inscrição: CPF(duas 
vias), carteira de identidade (duas vias), título de eleitor (duas vias), certificado militar 
(duas vias), certidão de nascimento ou certidão de casamento, comprovante de 
endereço, passaporte e carteira de identidade estrangeira (se estrangeiro, duas vias); 

documento oficial do empregador, liberando o candidato para o curso, se aprovado; 
Cópia de inscrição no Conselho Profissional. Inscrições com documentação 
incompleta ou enviada fora do prazo não serão consideradas. Nenhum 
documento poderá ser anexado após envio da inscrição. Só serão deferidos os 
pedidos de inscrição que atenderem as exigências deste edital e que estiverem com a 
documentação completa.  
 
III – Da Comissão Examinadora. O processo de seleção será conduzido por 
comissões examinadoras em cada área de concentração, compostas de três 
professores, aprovadas pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência 
Animal. 
 
IV – Do Processo Seletivo. O Processo de seleção será realizado em 27/06/2011, na 
Escola de Veterinária. Os locais e horários de realização das avaliações serão 
divulgados no quadro de avisos da Secretaria do Curso - Sala 279 – 1º andar 

(Colegiado de Pós-Graduação Ciência Animal) no dia 22 de junho de 2011. A seleção 
será de caráter eliminatório e classificatório e consistirá de duas etapas: 
 

 1ª - Apresentação e avaliação do projeto de pesquisa na área pretendida, seguida 
de argüição oral. O projeto de pesquisa será avaliado com base nos seguintes 
critérios: adequação à área de concentração; clareza; coerência e consistência da 
proposta, domínio de bibliografia indicada no projeto de pesquisa e viabilidade de 
realização no prazo de quatro anos. Na apresentação do anteprojeto de pesquisa serão 
avaliados: a) relevância do tema (30%), b) coerência da proposta (30%) e c) 
capacidade de argumentação (40%). Esta etapa será realizada em sessão aberta a 
todos os orientadores da área. Serão considerados aprovados os candidatos que 
obtiverem, pelo menos, 60% dos pontos. 
 
2ª - Avaliação do curriculum vitae e dos históricos escolares de graduação e pós-
graduação, quando houver. Para aprovação nesta etapa, o candidato deverá obter, 
no mínimo, 60% dos pontos. Serão avaliados os seguintes aspectos: a) 
formação/desempenho acadêmico através do histórico escolar (20%), b) experiência 
profissional (30%) e c) produção científica (50%).  
 
V - Do Resultado Final. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente das 
médias apuradas na primeira e segunda etapas, exigindo-se o mínimo de 60% dos 
pontos distribuídos, no limite das vagas estabelecido neste Edital. Em caso de empate 
ocupará a vaga o candidato que obtiver a maior nota na avaliação do curriculum vitae e 
dos históricos escolares. O resultado será afixado no quadro de avisos da Secretaria do 
curso e divulgado na internet http:\\www.vet.ufmg.br/academicos/pos-graduacao no 28 
de junho de 2011. A partir da data de divulgação do resultado do processo seletivo, o 



candidato terá até 10 (dez) dias para entrar com recurso em relação ao resultado da 
seleção. Durante este período, o candidato terá acesso às suas respectivas avaliações. 
 
VI – Do Registro e Da Matrícula. O candidato aprovado no processo seletivo de que 
trata este edital deverá efetuar, exclusivamente pela internet, no período de 
04/07/2011 até 07/07/2011, o seu cadastro prévio, mediante o preenchimento de 
formulário disponível no site https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio. O DRCA tomará 
as providências para efetuar o Registro Acadêmico após o recebimento da 
documentação completa dos candidatos selecionados, na forma exigida (cópias legíveis 
e sem rasuras) e do preenchimento da Ficha de Cadastro Prévio pelo candidato 
classificado. A documentação completa dos selecionados será enviada ao DRCA pela 
Secretaria do Curso até o dia 08/07/2011. Candidatos estrangeiros deverão apresentar 
à Secretaria do Programa, até o dia 04/07/2011, o RNE, ou passaporte com Visto 
Permanente e documento que comprove filiação. De acordo com o disposto no art. 39, 
§ 2º, do Regimento Geral da UFMG, “cada aluno terá direito a um único registro 
acadêmico, correspondente a uma só vaga no curso em que foi admitido na UFMG”. 
Perderá automaticamente o direito à vaga e será considerado formalmente desistente o 
candidato classificado que não efetuar o Cadastro Prévio na data fixada para a 
realização desse procedimento ou que não apresentar qualquer dos documentos 
solicitados neste Edital. O preenchimento de vaga(s) decorrente(s) destas situações 
será feito mediante convocação de outros candidatos aprovados, observada, 
rigorosamente, a ordem de classificação segundo a ordem decrescente de pontos 
obtidos no concurso, até a data limite para envio da documentação ao DRCA. A 
matrícula dos candidatos aprovados será realizada no Sistema Acadêmico da Pós-
Graduação, de acordo com orientação da Secretaria do Programa, em data a ser 
divulgada, observado o calendário acadêmico da Universidade.  
 
Em atendimento à Resolução Nº 08/2008, de 14 de outubro de 2008, do Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade, os alunos de doutorado selecionados no 
exame que trata este Edital deverão se submeter à prova de língua inglesa no prazo de 
24 meses. A aprovação nesta prova é requisito para a continuidade dos estudos no 
doutorado. Os alunos de doutorado deverão realizar prova escrita de conhecimento de 
língua inglesa. O candidato aprovado deverá fazer sua inscrição específica para a 
prova de conhecimento de língua inglesa da ÁREA 1 (Ciências Biológicas, Ciências 
Agrárias, Ciências da Saúde) a ser realizada pelo Cenex-Fale/UFMG, conforme o 
calendário de exames de proficiência em língua estrangeira para processos seletivos de 
Programas de Pós-Graduação no âmbito da UFMG. Informações sobre esta prova 
estão disponíveis no site do Cenex/FALE – www.letras.ufmg.br/cenex (link: Exames de 
Proficiência).  O candidato deverá verificar as opções de data compatíveis com o prazo 
exigido neste edital para comprovação do conhecimento de língua estrangeira. A 
dispensa do exame de conhecimento de inglês poderá ser solicitada separadamente à 
inscrição até o dia 17 de junho, mediante o envio de um dos seguintes 
certificados/comprovações: Certificado(s) de aprovação em exame de língua inglesa, 
realizado nos últimos 3 anos, pelo Centro de Extensão – CENEX, da Faculdade de 
Letras – FALE da UFMG (mínimo de 60%), Test of English as Foreign Language – 
TOEFL (mínimo de 213 pontos para o CBT TOEFL ou 550 pontos para o TOEFL 
tradicional), International English Language Test – IELTS (mínimo de 6,0 pontos). 
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Outros certificados de proficiência em lingua inglesa poderão ser entregues, no ato da 
inscrição no curso, ao Colegiado de Pós-Graduação em Ciência Animal que julgará a 
pertinência de sua equivalência aos demais.  
 
Belo Horizonte, 03 de junho de 2011. Prof. Roberto Maurício Carvalho Guedes 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal. 

 


