
EDITAL Nº 116/2022

PROCESSO  DE  SELEÇÃO  DO  PROGRAMA  DE  PÓS-GRADUAÇÃO  EM
BIOLOGIA  DE  VERTEBRADOS,  DA  PONTIFÍCIA  UNIVERSIDADE
CATÓLICA DE MINAS GERAIS, E MATRÍCULA DOS CANDIDATOS NELE
APROVADOS, PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.

Nos  termos  do  art.  38,  inciso  IV,  do  Estatuto  da  PONTIFÍCIA  UNIVERSIDADE
CATÓLICA DE MINAS GERAIS (PUC Minas), faço saber aos interessados, de ordem
do Magnífico Reitor,  que estarão abertas,  no período de 01 de novembro a 04 de
dezembro de 2022, as inscrições no processo seletivo destinado ao preenchimento de
10 vagas, para o 1º semestre letivo de 2023, do curso de Mestrado em Biologia de
Vertebrados. 

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS
O Programa de Pós-graduação  em Biologia  de Vertebrados da PUC Minas oferta
curso de Mestrado (perfil  acadêmico),  com área de concentração em Zoologia  de
Vertebrados de Ambientes  Impactados e duas linhas  de pesquisa:  Conservação e
Comportamento e Zoomorfologia de Grupos Neotropicais. 

1.2. O processo seletivo a que se refere o presente Edital dará acesso, no primeiro
semestre de 2023, ao curso de Mestrado em Biologia de Vertebrados, credenciado
pela CAPES, com limite máximo de 10 vagas.

1.3.  O  curso  funcionará  na  PUC  Minas  campus Belo  Horizonte,  bairro  Coração
Eucarístico, sendo que o início do semestre letivo será em março de 2023.

2. INSCRIÇÕES
2.1. Poderão candidatar-se às vagas do curso os portadores de diploma de curso
superior na área de Ciências Biológicas, ou áreas afins.

2.2. Período de Inscrição: de 01/11/2022 a 04/12/2022, às 23h59min.

2.3.  As inscrições  serão  feitas  através  da  página  www.pucminas.br/pos/biologia;  a
documentação deverá ser anexada, no ato da inscrição, via up-load, no formato PDF.

2.4. O valor da taxa de inscrição é de  R$50,00 (cinquenta reais) e deverá ser pago
através de boleto bancário impresso a partir  do  site www.pucminas.br/pos/biologia.
Não haverá devolução da taxa de inscrição na hipótese do não comparecimento do
candidato às provas.

2.5. Documentação exigida:
a. cópia do histórico escolar de graduação;
a. currículo Lattes (http://lattes.cnpq.br/) comprovado, sendo que os documentos

comprobatórios do currículo deverão ser anexados, no ato da inscrição, via
up-load, no formato PDF;

2.6. Todas  as  inscrições  estarão  sujeitas  a  deferimento  prévio  pela  Comissão
Examinadora do Processo de Seleção, sendo motivos para indeferimento: a falta de
qualquer documento exigido para a inscrição, o não atendimento a qualquer item do
presente Edital ou o fato de o perfil do candidato não corresponder ao do público-alvo
do Mestrado, conforme seu Regimento. 
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3. PROCESSO DE SELEÇÃO ON-LINE

3.1. 09/12/2022 - Prova de Suficiência em Língua Inglesa.

A  prova  de  inglês,  em  caráter  eliminatório,  no  formato  de  múltipla  escolha,  será
realizada em plataforma  on-line a ser informada ao candidato com até 24 horas de
antecedência. 

3.2. 12/12/2022 – Prova de Conhecimento.
A prova de conhecimento,  de caracteres eliminatório  e classificatório,  consistirá  na
leitura e interpretação de artigo em uma das áreas do Programa de Pós-graduação
(Zoologia, Ecologia ou Conservação), para que seja feita a conexão entre o tema do
artigo, conceitos bem estabelecidos na área (ver item 6.6 - Bibliografia Recomendada)
e o desenvolvimento de projetos pesquisa. Para realização da prova será enviado um
link para o candidato, com 24 horas de antecedência, com o acesso liberado a partir
das 09 horas, tendo o aluno três horas para sua realização.

3.3. 13/12/2022 – Análise de documentos e entrevista com a comissão de seleção. 
A entrevista será realizada através de conferência on-line, com divulgação de horário
24 horas antes.  O currículo será avaliado conforme Barema disponibilizado na página
do Programa, na aba documentos do curso. Somente serão contabilizados os itens do
currículo que apresentarem a documentação comprobatória.

4. CLASSIFICAÇÃO
4.1  O  resultado  final  será  obtido  através  de  média  aritmética  da  prova  de
conhecimento específico,  análise dos documentos e entrevista com a comissão de
seleção,  sendo  considerado  aprovado  o  candidato  que  tiver,  no  mínimo,  60% de
aproveitamento.

4.3 O Programa  se reserva o direito de não preencher todas as vagas oferecidas no
processo de seleção.

4.4. O resultado final do processo de seleção, homologado pelo Colegiado do curso,
será  divulgado  oficialmente  na  Secretaria  do  curso  e  no  site
www.pucminas.br/pos/biologia, no dia 16 de dezembro de 2022.

5.  MATRÍCULA
5.1. Os candidatos aprovados deverão realizar a matrícula obedecendo às seguintes
etapas:

I)     1ª  etapa  –  19/12/2022 e  20/12/2022: solicitação  de  matrícula  (adesão  ao
contrato e pagamento do boleto no valor de 30% da primeira parcela do curso);

II)     2ª etapa – 19/12/2022 a 08/03/2023: chancela da solicitação de matrícula do
aluno pela Secretaria;

III)    3ª  etapa  – 19/12/2022 a  08/03/2023:  efetivação  da  matrícula.  Nesta  etapa
ocorrerá a validação das etapas anteriores, e o candidato deverá apresentar: o
termo de adesão ao contrato emitido na 1ª etapa, cópia autenticada do diploma
de graduação, cópia autenticada do histórico de graduação, cópia autenticada
do documento de identidade e comprovante de pagamento do boleto no valor
de 70% da primeira parcela do curso.
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5.2.  O  candidato  selecionado  que  não  proceder  à  respectiva  matrícula  nos  dias
indicados ou deixar de apresentar todos os documentos exigidos no item 5.1, III, será
considerado desistente, facultando-se ao Programa o direito de convocar para a sua
vaga, por ordem de classificação, o candidato subsequente, o qual deverá efetuar sua
matrícula nas datas e horários previstos ou a serem divulgados pela Secretaria do
curso. 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. A Comissão Examinadora do Processo de Seleção, designada pelo Colegiado do
curso, orientará a realização e fiscalização do processo seletivo.

6.2. A inscrição no processo seletivo implica na aceitação plena, pelo candidato, das
normas do presente Edital e dos ordenamentos superiores da Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais.

6.3. Será excluído do processo seletivo o candidato que, ativa ou passivamente, for
encontrado  praticando  qualquer  tipo  de  fraude,  ato  de indisciplina  ou  improbidade
durante a realização das provas ou entrevistas.

6.4. O resultado do processo seletivo a que se refere o presente Edital só terá validade
para início do curso de Mestrado, no primeiro semestre no ano letivo de 2023.

6.5. Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Comissão Examinadora do
Processo de Seleção, cabendo recurso de suas decisões, em grau final, ao Colegiado
do curso.

6.6. Bibliografia Recomendada

Primack, R. B.; Rodrigues, E. 2001. Biologia da Conservação. PR: Editora Planta. 328
p.

Townsend,  C.  R.; Begon,  M.;  Harper,  J.  L.;  Oliveira,  P.  L.;  Duarte,  L.  S.  2010.
Fundamentos em Ecologia. RS: Editora Artmed. 576 p.

Para conhecimento de todos, o presente Edital será divulgado na  webpage e redes
sociais do Programa.

Registre-se, divulgue-se, cumpra-se.

Belo Horizonte, 20 de outubro de 2022.

Professor Ronaldo Rajão Santiago
Secretário Geral
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link para o processo:
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