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Universidade Federal de Minas Gerais 
Instituto de Ciências Biológicas 

Programa de Pós-Graduação em Parasitologia 
 

Edital de Seleção 
 
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Parasitologia do Instituto de 
Ciências Biológicas (ICB) da Universidade Federal de Minas Gerais FAZ SABER que, 
no período de 22/12/2009 a 22/01/2010, estarão abertas as inscrições para seleção de 
candidatos ao DOUTORADO. As inscrições poderão ser feitas on line, na página web 
do Programa, até as 17:00 horas do dia 22/01/2010, ou na Secretaria do Programa, na 
Av. Antônio Carlos, 6627– Prédio do ICB, Bloco E, 3º andar, sala 237, Belo Horizonte, 
MG, de segunda à sexta-feira, exceto em feriados, recessos acadêmicos e durante o 
período de realização do Vestibular UFMG 2010 (de 04 à 08/01/2010), no horário de 
09h00min às 11h00min e de 14h00min às 16h00min horas, onde poderão ser obtidas 
informações complementares. Os candidatos que realizarem a inscrição on line 
deverão entregar na Secretaria do Programa a documentação solicitada no item II 
deste Edital, dentro do período de inscrição. Contatos: Telefone (31) 3409-2962, fax 
(31) 3409-2829, e-mail: pg-par@icb.ufmg.br, página web www.parasitologia.icb.ufmg.br. 
O valor da taxa de inscrição é de R$ 83,60 (oitenta e três reais e sessenta centavos) 
conforme estabelece a Resolução Nº 30, de 13 de dezembro de 2007, do Conselho 
Universitário da UFMG. O pagamento desta taxa deverá ser feito mediante a Guia de 
Recolhimento da União, cujo modelo está disponível na página web do Curso. Será 
isento do pagamento dessa taxa o candidato cuja situação econômica justifique a 
gratuidade de sua isenção, a qual deverá ser solicitada à Fundação Universitária 
Mendes Pimentel – FUMP, pelo menos, 15 dias antes do encerramento do período de 
inscrições. Informações a respeito do processo de solicitação de isenção devem ser 
obtidas no endereço www.fump.ufmg.br ou diretamente na FUMP – Av. Afonso Pena, 
867, 20º e 21º andares, Centro, Belo Horizonte – MG – Telefone: (31) 32137518 ou 
32746591.  
 
I. Das Vagas - Serão oferecidas 15 (quinze) vagas para ingresso no primeiro semestre 
de 2010. Caso as vagas oferecidas não sejam preenchidas no exame de que trata este 
Edital, poderá ainda haver seleção em regime de fluxo contínuo, ao longo do ano de 
2010. 
 
II. Dos Requisitos para a Inscrição O candidato, para se inscrever, deverá apresentar 
à Secretaria do Programa os seguintes documentos: a) formulário de inscrição 
devidamente preenchido, acompanhado de 3 (três) fotografias 3x4 recentes; b) cópia do 
diploma de Graduação (com apresentação do original para autenticação), expedido por 
estabelecimento oficialmente reconhecido, ou documento equivalente, que comprove 
estar o candidato em condições de concluir o curso de graduação antes de iniciado o 
de Pós-Graduação; c) cópia do diploma de Mestrado e do histórico escolar do 
mestrado, se houver (com apresentação do original para autenticação), expedido por 
estabelecimento oficial ou oficialmente reconhecido; d) Histórico escolar da Graduação; 
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e) quatro cópias do curriculum vitae modelo Lattes/CNPq 
(http://lattes.cnpq.br/index.htm), sendo 1 (uma) delas com os comprovantes anexados; 
f) prova de estar em dia com as obrigações militar e eleitoral, no caso de candidato 
brasileiro. Em se tratando de estrangeiro, os documentos exigidos pela legislação 
específica; g) cópia do CPF e do documento de Identidade; h) cartas de recomendação 
de dois pesquisadores de Instituições de Ensino Superior ou de Pesquisa; i) quatro 
exemplares impressos do projeto de pesquisa a ser desenvolvido pelo candidato 
como tese (com, no máximo, 20 páginas, incluída a bibliografia), assinado pelo 
candidato e com indicação de um provável orientador. A lista dos orientadores do 
Programa pode ser obtida na página web do Programa; j) comprovante original de 
pagamento da taxa de inscrição, ou de sua isenção pela FUMP. Após análise da 
documentação apresentada, a Coordenação decidirá sobre o deferimento ou não dos 
pedidos de inscrição, sendo o resultado divulgado até 5 (cinco) dias úteis após o 
encerramento das inscrições. Só serão deferidos os pedidos de inscrição que 
atenderem às exigências deste edital.  
 
III – Da Banca Examinadora. A banca examinadora será indicada pelo Colegiado do 
Programa e será composta por, no mínimo, três professores. 
 
IV – Do Processo Seletivo. A seleção será realizada no período de 08 a 11/02/2010 e 
compreenderá duas etapas. Primeira Etapa. Provas escritas de língua estrangeira, 
de caráter exclusivamente eliminatório. Estas provas consistirão de tradução e 
interpretação escrita de texto de literatura científica em duas línguas estrangeiras, 
inglês e espanhol, com permissão do uso de dicionário. Estas provas serão realizadas 
em consonância com a Resolução 08/2008 do Conselho de Ensino Pesquisa e 
Extensão da UFMG, no dia 09/02/2010, no horário de 9:00 às 11:00 horas, sendo a 
duração de uma hora para cada idioma. É permitido o uso de dicionário, próprio e 
impresso. O candidato estrangeiro deverá fazer, além das provas de inglês e espanhol, 
tradução e interpretação escrita de texto de literatura científica em português, no dia 
09/02/2010, de 11:30h às 12:30h, com a permissão do uso de dicionário. Para 
aprovação nesta etapa é necessário aproveitamento mínimo de 60% em cada uma das 
provas de língua estrangeira. Poderão ser dispensados das provas de língua 
estrangeira os candidatos que comprovarem conhecimento das mesmas. A dispensa 
deverá ser solicitada no ato da inscrição. Serão aceitos para a concessão da dispensa 
um dos seguintes certificados, com validade de 3 anos, considerando o último dia da 
inscrição previsto neste edital: língua inglesa - (i) Certificado de aprovação emitido 
pelo Centro de Extensão – CENEX, da Faculdade de Letras da UFMG em prova de 
inglês instrumental (mínimo de 60%), (ii) Test of English as Foreign Language – TOEFL 
(mínimo de 213 pontos para o CBT TOEFL ou 550 pontos para o TOEFL tradicional), 
(iii) International English Language Test – IELTS (mínimo de 6,0 pontos); língua 
espanhola: (i) Certificado de aprovação emitido pelo Centro de Extensão – CENEX, da 
Faculdade de Letras da UFMG em prova de inglês instrumental (mínimo de 60%), (ii) 
Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira (DELE), (iii) Diploma Básico de 
Espanhol (DBE). Será também aceito para a dispensa documento da Instituição onde o 
candidato realizou o Mestrado, que comprove sua aprovação em exame de 
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conhecimento de uma das línguas estrangeiras exigidas neste edital. Segunda etapa, 
de caráter eliminatório e classificatório. Esta etapa consistirá em três avaliações, às 
quais serão atribuídas notas de 0 a 100, exigindo-se aproveitamento mínimo de 60% 
em cada uma delas: a) análise, pela banca, do projeto escrito de pesquisa a ser 
desenvolvido como tese pelo candidato, levando-se em consideração a forma de 
apresentação, relevância do tema, adequação da metodologia aos objetivos propostos, 
exeqüibilidade no prazo determinado pelo regulamento do Programa, potencialidade 
para publicação de pelo menos 1 (um) artigo em revista indexada. O candidato cujo 
projeto de pesquisa não obtiver nota mínima de 60 pontos em 100 (60%), não fará a 
apresentação oral do projeto e será eliminado. b) apresentação de seminário sobre o 
projeto de pesquisa a ser desenvolvido como tese, seguida de argüição oral pela 
banca examinadora. Durante a argüição, serão avaliados a expressão oral, a 
capacidade de síntese, o conhecimento geral na área de Parasitologia e da literatura 
pertinente ao projeto e a disponibilidade para realização das atividades relativas ao 
projeto/curso. Esta avaliação será realizada nos dias 10 e 11/02/2010 O horário e o 
local da apresentação do seminário serão informados aos candidatos no ato da 
inscrição. c) análise de currículo, em que serão avaliados os seguintes itens: i) 
desenvolvimento de atividades de monitoria acadêmica, de iniciação científica e de 
estágio supervisionado na área de Parasitologia e áreas afins; (ii) produção científica 
incluindo apresentação de trabalhos e resumos em Congressos Científicos, publicações 
de artigos científicos; (iii) experiência docente em Instituição de Ensino Superior; (iv) 
prêmios e títulos.  
 
V - Do Resultado Final. Para divulgação do resultado final, os candidatos, classificados 
ou não, serão listados em ordem decrescente da média global obtida nas avaliações da 
segunda etapa. Exige-se a média mínima de 60% para aprovação final. Para 
desempate, serão utilizadas as notas obtidas na apresentação de seminário sobre o 
projeto de pesquisa a ser desenvolvido como tese, seguida de argüição oral, na análise 
do projeto de pesquisa e no currículo, nesta ordem. O resultado final, com as notas 
atribuídas em cada avaliação, será afixado na Secretaria do Programa até 5 (cinco) dias 
úteis após o término do exame de seleção. A partir da data de divulgação do resultado 
final, os candidatos terão um prazo de 10 dias para entrar com recurso contra o 
resultado do processo seletivo. Durante esse prazo terão acesso as suas respectivas 
avaliações. Não há garantia de bolsas para os candidatos aprovados.  
 
VI – Da Matrícula. A matrícula será feita na Secretaria do Programa, de 09h00min às 
11h00min e de 14:00 às 16:00 horas, ou na modalidade on-line e obedecerá ao 
calendário da UFMG. Em obediência ao artigo 40 do Regimento Geral da UFMG, é 
vedada a matrícula simultânea em mais de um curso de graduação, de pós-graduação 
ou em ambos os níveis. Belo Horizonte, 30 de novembro de 2009. Prof. Marcos Horácio 
Pereira, Coordenador do Programa de pós-graduação em Parasitologia – ICB/UFMG. 
 


