
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

COMUNICADO

Comunicamos  que,  devido  à  alterações  no  formato  do  Processo  Sele vo  do  Programa  de  Pós-
Graduação  em  Química  da  UFMG,  faz-se  necessário  o  cancelamento  do  atual  Edital  Regular  e
Suplementar de Seleção - 2022. Informamos abaixo o histórico da referida mudança.

Nos úl mos dois anos, o PPG-Química/UFMG, juntamente com outros 7 Programas de Pós-Graduação
(PPGs)  em Química  (UNESP-SJRP;  UFABC,  USP-RP,  UFSC,  USP-SC,  Unicamp,  USP-SP)  realizou várias
reuniões com o obje vo de formatar uma prova única de conhecimentos na área de química para os
PPGs envolvidos. Com o apoio da Sociedade Brasileira de Química, a primeira chamada para esta prova
conjunta foi realizada no mês de abril de 2022. Todos os requisitos de qualidade para a elaboração,
aplicação e correção da prova adotados em nossa PPG serão seguidos neste novo formato.

Este novo formato (prova unificada) facilita o deslocamento e a vinda de candidatos de outras regiões
do  país  e  de  outras  nacionalidades  além  de  permi r  que  o  candidato  possa  se  planejar  com
antecedência e candidatar-se em diferentes PPGs com a mesma nota. A prova é aplicada de forma
remota  e  em  português  e  inglês.  Informamos  ainda  que  O  PPG-Química/UFMG  par cipa  da
organização, elaboração e correção das provas por meio de representantes indicados.

Para maiores informações consultar: h p://www.ppg.qui.ufmg.br/ e h ps://sbq-prova.com.br/  .

Colocamo-nos à disposição para informações adicionais, caso necessário.

Belo Horizonte, 02 de maio de 2022.

Prof. Hélio Anderson Duarte

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Química

ICEx - UFMG

Documento assinado eletronicamente por Helio Anderson Duarte, Professor do Magistério
Superior, em 02/05/2022, às 10:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.ufmg.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1421500 e o código CRC 2682B201.
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