
Universidade Federal de Minas Gerais 
Instituto de Ciências Biológicas 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas: 
Fisiologia e Farmacologia -  

 
Edital de Seleção - Doutorado 

 
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas: Fisiologia 
e Farmacologia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de 
Minas Gerais, FAZ SABER que, no período de 02 de fevereiro a 30 de novembro 
de 2010, estarão abertas as inscrições para seleção de candidatos ao 
DOUTORADO, em regime de fluxo contínuo.  As inscrições far-se-ão na Secretaria 
do Programa, no Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, localizado na Av.  
Antônio Carlos, 6627, Bloco A4, Sala 171, Belo Horizonte - MG, de 2ª a 6ª feira, 
exceto em feriados e recessos acadêmicos, no horário de 9:30 às 12:00 e 14:00 às 
17:00 horas, ou poderão ser enviadas pelo Correio, com data da postagem até 
30/11/2010. Informações complementares poderão ser obtidas na Secretaria do 
Programa.  Contatos: Telefone (31) 3409 2923, FAX (31) 3409 2924, E-mail 
pgfisfar@icb.ufmg.br, página web do Instituto de Ciências Biológicas: 
http://www.icb.ufmg.br.   
 
I – Das Vagas.  Serão oferecidas 25 vagas para ingresso durante o ano de 2010, 
em regime de fluxo contínuo.   
 
II – Dos Requisitos para Inscrição.  Para se inscrever, o candidato deverá 
apresentar à Secretaria do Programa os seguintes documentos: a) Formulário de 
inscrição fornecido pela Secretaria do Programa e também disponível na página web 
do ICB-UFMG; b) 2 (duas) fotografias 3x4 cm; c) Cópia do diploma de graduação, ou 
documento equivalente, que comprove estar o candidato em condições de ser 
graduado antes de iniciado o Curso, ficando a matrícula condicionada à 
comprovação de conclusão do curso de graduação; d) Histórico Escolar de 
graduação e de pós-graduação, se houver; e) "Curriculum Vitae" acompanhado de 
lista de trabalhos submetidos com comprovante de submissão; f) Prova de estar em 
dia com as obrigações militares e eleitorais, no caso de ser candidato brasileiro, e no 
caso de candidato estrangeiro, comprovante de estar em dia com o Serviço Federal 
de Migração e de ter suporte financeiro durante o tempo de permanência no país;  g) 
Indicação de nome de possível orientador. A lista de orientadores será atualizada e 
ficará à disposição na Secretaria do Programa e na página web do ICB a cada 
período de seleção; h) 3 (três) cartas de apresentação lacradas, sendo uma delas 
do orientador do mestrado, quando for o caso, cujo modelo está à disposição na 
Secretaria e na página web do Departamento; i) Cópia do diploma de Mestrado ou 
documento equivalente e cópia da Dissertação de Mestrado, quando houver; j) 
Projeto de pesquisa, no  modelo disponível na Secretaria e disponibilizado na página 
web do Departamento, nas linhas de pesquisa do provável orientador; k) 
Comprovante de aprovação no exame de língua inglesa. A prova de inglês será 
realizada em consonância com a Resolução Nº 08/2008 do Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão da UFMG, pelo CENEX–FALE–UFMG e terá validade de 3 
anos.  As inscrições específicas para os exames de língua estrangeira serão feitas 
em um dos postos de atendimento da FUNDEP (Praça de Serviços – Campus 
Pampulha ou Conservatório da UFMG, Avenida Afonso Pena 1534) ou por meio da 



internet (www.fundep.ufmg.br).  Informações sobre os exames poderão ser obtidas 
no CENEX–FALE–UFMG pelo telefone (31) 3409-4220.  Exigir-se-á aproveitamento 
mínimo de 60% dos pontos nessa prova. A nota obtida nesta prova não será 
computada no cálculo da média final para aprovação.  A dispensa do exame de 
conhecimento de inglês poderá ser solicitada no momento da inscrição para a 
seleção, mediante a entrega de um dos seguintes certificados: CENEX/FALE/UFMG 
(mínimo 60 pontos), 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: 6,0), First Certificate in English da 
University of Cambridge, ou outro equivalente, observada a validade do teste. Após 
a análise da documentação apresentada, a Coordenação decidirá sobre o 
deferimento ou não dos pedidos de inscrição, sendo o resultado divulgado até sete 
(7) dias úteis após a inscrição. Só serão deferidos os pedidos de inscrição que 
atenderem as exigências deste edital 
 
III – Da Banca Examinadora.  A banca examinadora do exame de seleção será 
composta por orientadores com credenciamento pleno no Programa, indicados pelo 
Colegiado.  A banca reunir-se-á ao menos uma vez a cada três meses para fazer a 
seleção de novos candidatos.   
 
IV – Do Processo Seletivo.  As provas de seleção dos candidatos serão realizadas 
em regime de fluxo contínuo, nas datas informadas pela Secretaria do Programa 
após o deferimento das inscrições, e constarão de 2 (duas) etapas. Etapa A: 
análise do curriculum vitae e do histórico escolar do candidato seguida de 
argüição oral.  Esta etapa é eliminatória e classificatória e terá peso 1.  Serão 
atribuídas notas de 0 a 100 pontos a esta etapa, em que serão avaliados a 
produtividade científica em termos de publicação de artigos científicos e resumos em 
anais de congressos, participação em eventos científicos e outras atividades da Pós 
Graduação, e desempenho nas disciplinas da graduação e pós-graduação 
relacionadas a áreas de concentração do Programa.  Para pontuação desta etapa 
serão considerados os últimos 4 anos.  Exige-se o mínimo de 60% dos pontos para 
aprovação. Etapa B: apresentação de um Seminário sobre o projeto de 
pesquisa, seguida de Argüição.  Esta etapa é eliminatória e classificatória e terá 
peso 2.  Serão atribuídas notas de 0 a 100 pontos a esta etapa, exigindo-se o 
mínimo de 60% dos pontos para aprovação.  Os seguintes aspectos serão avaliados 
nesta etapa: coerência do tema do projeto com as linhas de pesquisa do Programa, 
conhecimentos teóricos sobre o tema objeto de estudo e das metodologias 
científicas a serem utilizadas no projeto.   
 
V - Do Resultado Final.  A nota mínima para aprovação no processo seletivo será 
60% do total, sendo constituída pela média aritmética ponderada dos pontos obtidos 
nas etapas A e B. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da nota 
final.  Em caso de empate na classificação, o desempate será decidido pela nota do 
Seminário sobre o Projeto de Pesquisa e a Argüição. Persistindo o empate, será 
utilizada a nota do Curriculum Vitae e do Histórico Escolar.  O resultado da seleção 
será divulgado até cinco (5) dias úteis após o processo seletivo, na Secretaria do 
Programa de Pós-Graduação.  Os candidatos terão 10 dias, contados a partir da 
divulgação do resultado, para apresentar recurso.  
 

http://www.fundep.ufmg.br/


VI - Da Matrícula.  As matrículas dos candidatos aprovados serão feitas na 
Secretaria do Programa ou na modalidade on line.  É vedado o registro acadêmico 
simultâneo em mais de um curso de graduação, de pós-graduação, ou em ambos os 
níveis. Em atendimento à Resolução Nº 08/2008, de 14 de outubro de 2008, do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade, os alunos selecionados 
no exame de seleção de que trata este Edital deverão se submeter, no prazo 
máximo de 24 meses, à prova de uma segunda língua estrangeira instrumental, 
escolhida entre os idiomas espanhol e francês. A aprovação nesta prova é requisito 
para a continuidade dos estudos no doutorado. A prova da segunda língua 
estrangeira deverá ser realizada pelo CENEX-FALE-UFMG, exigindo-se 
apresentação à Secretaria do Curso do comprovante de aprovação na prova do 
idioma escolhido no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses após a primeira 
matrícula no Curso. Exige-se rendimento mínimo de 60% dos pontos totais. 
Informações sobre essa prova poderão ser obtidas na FUNDEP, pelo telefone: 3409-
4220 e na Secretaria do Programa.  Belo Horizonte, 16 de outubro de 2009.  Prof.  
Dr.  Frederic Jean Georges Frezard – Coordenador. 



UFMG-INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA E BIOFÍSICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA 

(DOUTORADO) 

FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO 

 
NOME:................................................................................................................................................... 

NACIONALIDADE ................................ NATURALIDADE .................................................................. 

DATA NASCIMENTO:  _  / _  /_     ESTADO CIVIL ..........................   CPF: ....................................... 

FILIAÇÃO .............................................................................................................................................. 

TÍTULO GRADUAÇÃO   ..............................  ANO ......  INSTITUIÇÃO ..............................................  

TÍTULO  P. GRADUAÇÃO  .........................  ANO .......  INSTITUIÇÃO ..............................................  

ENDEREÇO P/ CORRESPONDÊNCIA: (Rua/nº/Bairro/CEP/Cidade/Telefone)  .....................   

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................   

EXERCE ATIVIDADE DOCENTE ? ........... ONDE ? .............................................................................  

          .................................................. 

                 assinatura do candidato 

LOCAL/DATA: ................................................. 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO:  FISIOLOGIA ........  FARMACOLOGIA ..... 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DOCUMENTOS: 

2 fotos                       __       Titulo e Eleitor               __ 
Cópia diploma         __       Certificado de Reservista     __ 
Historico Escolar      __       3 Cartas de Apresentação      __ 
Curriculum Vitae              __       Xerox CPF e CI                 __ 
Cópia da dissertação          __       Aprovação inglês:   __ 
Projeto                         __ 
 
Candidato estrangeiro (ver o edital) 
 

Indicação de orientador do Programa: 

__________________________________________________________ 

Data da Inscrição:  Belo Horizonte,................. .............. 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 
PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA – ICB/UFMG 
 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (DOUTORADO) 

 
NOME DO CANDIDATO ----------------------------------------------------------------------------  DATA: --------------- 

 

 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: 

FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA - ICB/ UFMG 

Seleção de Doutorado 

Modelo de Projeto de Doutorado – Anexo ao Edital 2010 

 

 

O projeto de pesquisa para entregar na inscrição deverá conter: 
 
I -  título ainda que provisório 

II -  justificativa e objetivos do trabalho (máximo de 2 páginas) 

III -  revisão da literatura (máximo de 5 páginas) 

IV - material e métodos previstos (máximo de 5 páginas) 

V -  referência bibliográfica 

 
Utilizar espaço duplo e fonte (Times New Roman, tamanho 12). 
 



Universidade  Federal  de  Minas  Gerais 

Instituto  de  Ciências  Biológicas 

Departamento  de  Fisiologia  e  Biofísica 

Programa  de  Pós-Graduação em Ciências Biológicas: 

Fisiologia e Farmacologia 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Carta de Recomendação 
 
1. Declarante  
 
Nome:  

Titulação:  

Instituição: 

Endereço/telefone: 

 
2. Nome do(a) candidato(a): 
 
 
3. Há quanto tempo conhece o candidato? Tipo de relacionamento? 
 
 
4. Avalie o candidato, em cada item, comparando-o com um grupo 
representativo de estudantes qualificados para estudos de pós-graduação que 
V.Sª. tenha conhecido durante sua carreira profissional. 
 

Características ótimo bom regular Sem condições 
para imformar 

1. Conhecimentos sólidos na área 
 

    

2. Uso de técnicas de laboratório 
 

    

3. Criatividade e originalidade 
 

    

4. Motivação para estudos avançados 
 

    

5. Maturidade e estabilidade emocional 
 

    

6. Capacidade para trabalho em equipe 
 

    

7. Capacidade para expressar-se oralmente 
  

    

8. Capacidade para escrever 

 

    

9. Independência 
 

    

 

 

Se apropriado, responda: 
 

Confidencial 



 - V. Sa. aceitaria esse candidato em programa de pós-graduação em sua 
Instituição? 
  • SIM     • NÃO 
 - Se o candidato fosse indicado para admissão, V. Sa. o consideraria 
merecedor de bolsa? 
  • SIM     • NÃO 
 

 

 

5. Outros Comentários que possam auxiliar no julgamento do(a) candidato (a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Assinatura do declarante  
 
______________________________ 
 
Favor enviar este documento, em envelope lacrado para: 
Programa de Pós Graduação em Ciências Biológicas: Fisiologia/Farmacologia, ICB  
Universidade Federal de Minas Gerais 
Av. Antônio Carlos 6627 
Belo Horizonte, MG 
CEP: 31270-901 
 

 

 

 

 


