
Universidade Federal de Minas Gerais
Programa de Pós - Graduação em Biologia Celular

Edital de Seleção – Mestrado

A Coordenadora  do  Programa de Pós-Graduação em Biologia  Celular  do  Instituto  de 
Ciências  Biológicas  da  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais  FAZ  SABER  que,  no 
período  de  01/12/2009  a  15/01/2010,  estarão  abertas  as  inscrições  para  seleção  de 
candidatos  ao  Mestrado.  As  inscrições  deverão  ser  feitas  por  formulário  eletrônico 
disponível  no  site  http://www.pgbiologiacelular.icb.ufmg.br e  a  documentação  exigida 
deverá ser entregue na Secretaria do Programa de Pós-graduação em Biologia Celular 
situada no bloco J3, sala 258, do prédio do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, no 
Campus da Pampulha, de 2a a 6a feira, exceto em feriados e recessos acadêmicos, nos 
períodos  de 01/12/2009 a 23/12/2009 e de 11/01/2010 a 15/01/2010,  de 9:00 às 11:30 
horas e de 14:00 às 16:00 horas, onde serão fornecidas informações complementares. As 
inscrições  também  poderão  ser  feitas  via  Correio,  com  data  limite  de  postagem  em 
15/01/2010, juntamente com o formulário de inscrição disponível na página eletrônica do 
Programa, impresso e assinado pelo candidato. Contatos: Telefone (31) 3409–2774; e-
mail:  pg-mor@icb.ufmg.br;  home-page: http://www.pgbiologiacelular.icb.ufmg.br.  O valor 
da taxa de inscrição é de R$ 83,60 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 
Secretaria e na página eletrônica do Programa. Será isento do pagamento desta 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 das inscrições no processo de seleção. Informações a 
respeito  do  processo  de  solicitação  de  isenção  devem  ser  obtidas  no  endereço 
www.fump.ufmg.br ou diretamente na sede da FUMP, à Avenida Afonso Pena, 867- 20o e 
21o andares – Centro – Belo Horizonte – MG- Telefones (31) 3213.7518 e (31) 3274.6591.

I – Das Vagas. Serão oferecidas 12 vagas para ingresso no primeiro semestre de 2010. 

II – Dos Requisitos para a Inscrição. Para se inscrever, o candidato deverá solicitar 2 
(duas) cartas de recomendação de pessoas da Instituição onde trabalha ou em que se 
graduou, com endereços completos, no  modelo à disposição na Secretaria e na página 
eletrônica do Programa. Estas cartas deverão ser enviadas à Secretaria do Programa, 
pelo recomendante, exclusivamente por e-mail. O candidato deverá ainda apresentar à 
Secretaria do Programa os seguintes documentos: a) comprovante de pagamento da taxa 
de  inscrição  ou  de  sua  isenção  pela  FUMP;  b) formulário  de  inscrição,  devidamente 
preenchido, acompanhado de 3 (três)  fotografias (3x4) recentes; c) cópia do diploma do 
curso  de  graduação (com apresentação do original  para  autenticação)  ou  documento 
equivalente expedido por estabelecimento oficialmente reconhecido, ou documento que 
comprove estar o candidato em condições de ser graduado antes de iniciado o curso de 
Pós - Graduação e, nesse caso, a matrícula ficará condicionada à aprovação no curso de 
graduação. No caso de encaminhamento pelo Correio, não enviar original do diploma, 
mas cópia autenticada; d) histórico escolar de graduação; e) curriculum vitae, no formato 
Lattes (acesso  pelo  site: http://lattes.cnpq.br/index.htm), com  documentação 
comprobatória; f) prova de estar em dia com as obrigações militar e eleitoral, no caso de 
ser  brasileiro;  no  caso  de  ser  estrangeiro,  apresentar  os  documentos  exigidos  pela 
legislação  específica.  No  ato  da  inscrição,  cada  candidato  receberá  um número  que 
identificará  suas  provas  escritas,  sendo  vedado  seu  conhecimento  pela  banca 
examinadora.  Após  a  análise  da  documentação  apresentada,  a  Coordenação  do 
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Programa  decidirá  sobre  o  deferimento  ou  não  dos  pedidos  de  inscrição,  sendo  o 
resultado divulgado até 2 (dois) 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  consistirá  em duas  etapas.  Primeira  Etapa: 
exame  de  conhecimento  de  inglês,  de  caráter  exclusivamente  eliminatório.  As 
inscrições  específicas  para  esse  exame  serão  feitas  nos  períodos  de  01/12/2009  a 
15/01/2010,  na FUNDEP, em um de seus postos de atendimento (Praça de Serviços – 
Campus Pampulha ou Conservatório da UFMG, Avenida Afonso Pena 1534) ou por meio 
da internet (www.fundep.ufmg.br). Informações sobre esta prova (local da prova e custos) 
poderão  ser  obtidas  na  FUNDEP pelo  telefone  3409  4220.  O  exame  de  inglês  será 
realizado de acordo com a Resolução N° 08/2008, de 14 de outubro de 2008 do Conselho 
de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMG, pelo CENEX - FALE – UFMG, no dia 22 de 
janeiro de 2010  e o resultado será divulgado no dia  02/02/2010.  O comprovante  de 
aprovação no exame de conhecimento de inglês deverá ser entregue na Secretaria do 
Programa até 08/02/2010. Exige-se aproveitamento mínimo de 60% neste exame. A nota 
obtida nesta etapa não entrará no cômputo da média final para aprovação do candidato. A 
dispensa do exame de conhecimento de inglês poderá ser  solicitada no momento da 
inscrição para a seleção, mediante a apresentação,  até o dia 15/01/2010,  de um dos 
seguintes certificados: CENEX - FALE - UFMG aplicado até 36 meses antes da data desta 
inscrição, Test of English as Foreigh 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),  First  Certificate  in  English  da  University  of 
Cambridge,  dentro  da validade dos testes.   Segunda Etapa,  de caráter eliminatório e 
classificatório. Esta etapa consistirá de três avaliações, a serem realizadas no período de 
09 a 12 de fevereiro de 2010, em local, dia e hora a serem divulgados pela Secretaria do 
Programa no ato da inscrição: 1) Prova escrita de conhecimentos em Biologia Celular, 
a ser realizada no dia 09/02/2010, baseada no conteúdo dos livros-texto: Biologia Celular 
e Molecular - Junqueira & Carneiro, 8ª edição; Fundamentos de Biologia Celular – Bruce 
Alberts et al., 2ª. Edição; Histologia Básica - Junqueira & Carneiro, 10ª edição (capítulos 4 
a 10 e 12), Tratado de Histologia em cores – Leslie Gartner & James Hiatt, 3ª. Edição 
(Capítulos 5 a 10); Embriologia Básica - Moore & Persaude, 6ª edição (capítulos 1 a 6). 
Serão atribuídas notas de 0 a 100 a esta prova e exigido aproveitamento mínimo de 60%. 
2) Análise de currículo, onde serão avaliados os seguintes itens: i) desenvolvimento de 
atividades de monitoria acadêmica, de iniciação científica e de estágio supervisionado nas 
áreas de Biologia Celular 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.  Serão 
atribuídas notas de 0 a 100 e exigido aproveitamento mínimo de 60% na análise de 
currículo.  3) Argüição  oral  sobre  um  trabalho  de  pesquisa  selecionado  de 
publicações indexadas na área de Biologia Celular, fornecido com antecedência de 
24 horas. Durante a argüição serão avaliados a capacidade de síntese, a interpretação 
de textos,  gráficos  ou  tabelas,  o  conhecimento  geral  e  interesse na área de Biologia 
Celular.  Serão atribuídas notas  de  0  a  100 à  argüição oral  e  exigido  aproveitamento 
mínimo de 60%. As notas obtidas nas avaliações da segunda etapa serão divulgadas 
juntamente com o resultado final até 5 (cinco) dias úteis após o término do exame de 
seleção. 

V - Do Resultado Final. Para efeito da classificação, a nota final será apurada pela média 
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aritmética das notas obtidas nas provas de conhecimento, na análise de currículo e na 
argüição oral. Exige-se média mínima de 60% para aprovação final. Os candidatos serão 
ordenados na seqüência decrescente das médias obtidas, observado o número de vagas 
disponibilizado neste  edital.  Para  desempate,  serão  utilizadas as  notas  obtidas  na  (i) 
prova escrita de conhecimentos em Biologia Celular, (ii) na análise de currículo e (iii) na 
argüição oral,  nesta  ordem.  O resultado final,  com as notas  atribuídas em cada item 
avaliado, será afixado na Secretaria do Programa. Após divulgação do resultado final, os 
candidatos terão acesso as suas respectivas provas e poderão entrar com recursos pelo 
prazo de 10 dias a partir  da data de divulgação.  Não há garantia  de bolsas para os 
candidatos aprovados. 

VI – Das Matrículas. As matrículas dos candidatos aprovados serão feitas de acordo com 
o calendário escolar da UFMG, na Secretaria do Programa, de 9:00 às 11:30 horas e de 
14:00 às 16:00 horas, ou na modalidade on line. Conforme estabelece o Regimento Geral 
da Universidade, é vedada a matrícula simultânea em mais de um Programa de Pós-
graduação da UFMG, de Graduação ou em ambos os níveis. 

Belo Horizonte, 29 de outubro de 2009 

Profa. Denise Carmona Cara Machado – Coordenadora do Programa
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