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Universidade Federal de Minas Gerais 

Instituto de Ciências Biológicas 
Programa de Pós-Graduação em Genética 

 
EDITAL REGULAR DE SELEÇÃO 2020 – NÍVEL MESTRADO 

3ª ENTRADA/2020 

 

CRONOGRAMA 

Prezados Candidatos, 

O Programa de Pós-graduação em Genética divulga, na presente data, Cronograma de 

Edital Regular para preenchimento de 10 (dez) vagas de Mestrado – 3ª Entrada/2020 

destinadas aos candidatos em ampla concorrência, sendo 20% das vagas reservadas aos 

candidatos autodeclarados negros. Há previsão de 02 bolsas para esta chamada.  

 

A pré-inscrição deve ser feita no site: http://www.pggenetica.icb.ufmg.br/selecdown.php 

 

A documentação deve ser entregue exclusivamente por e-mail para pg-gen@icb.ufmg.br 

OBS: O candidato deve preencher o formulário de pré-inscrição online e submeter os 

documentos solicitados no item 4.1 deste Edital 

http://www.pggenetica.icb.ufmg.br/docs/Edital_Regular_Genetica_MD2020OK.pdf, 

digitalizados, durante o período de vigência das inscrições. Salienta-se que todos os 

documentos solicitados devem ser enviados em PDF para pg-gen@icb.ufmg.br, 

numerados e nomeados individualmente, seguindo a ordem em que são solicitados no 

edital. Apenas os comprovantes do currículo lattes devem constar no mesmo PDF do 

currículo, com sumário e numeração de páginas. Ainda, o título do e-mail deve ser: 

INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO MESTRADO E NOME DO CANDIDATO. 

 

Salientamos que o processo seletivo seguirá as orientações do Edital Regular 

http://www.pggenetica.icb.ufmg.br/docs/Edital_Regular_Genetica_MD2020OK.pdf, 

bem como com as modificações constantes na retificação para viabilizar a seleção 

remota, disponibilizadas em 

http://www.pggenetica.icb.ufmg.br/selecdown.php
mailto:pg-gen@icb.ufmg.br
http://www.pggenetica.icb.ufmg.br/docs/Edital_Regular_Genetica_MD2020OK.pdf
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http://www.pggenetica.icb.ufmg.br/docs/Retificacao.Edital_PPGGenM.DSelecaoRemot

a.pdf 

É indispensável a leitura de ambos documentos.  

 

O barema está disponível em: 

http://www.pggenetica.icb.ufmg.br/noticias/BAREMA.SELECAO.M.D%202019.1.pdf 

 

ETAPAS 

Período de Inscrição: 03/09/2020 à 24/09/2020; 

Deferimento das Inscrições: 25/09/2020 (sexta-feira); 

 

Prova de Inglês: 28/09/2020 – (segunda-feira) – Turno: Manhã; 

O candidato receberá em seu e-mail o link para acessar o Google Forms e ter acesso à 

prova 10 minutos antes da hora estipulada no edital. O candidato deverá submeter suas 

respostas no próprio programa/aplicativo antes do término do horário estipulado (1 hora 

de duração). Após este período, o programa/aplicativo bloqueia todos os envios e o 

candidato não pode submeter suas respostas para correção. Neste caso, não havendo 

como avaliar o candidato, este será automaticamente excluído do processo seletivo. 

Atenção: Os únicos comprovantes aceitos para pleitear dispensa na prova de língua 

estrangeira estão descritos no Item 6.2.2 do Edital Regular – Pgs. 6 e 7. Nenhum 

documento fora desta lista será aceito. 

 

Prova de Genética: 30/09/2020 (Quarta-feira) Turno: Manhã; 

O candidato receberá em seu e-mail o link para acessar o Google Forms e ter acesso à 

prova 10 minutos antes da hora estipulada no edital. O candidato deverá submeter suas 

respostas no próprio programa/aplicativo antes do término do horário estipulado (1:30 

hora de duração). Após este período, o programa/aplicativo bloqueia todos os envios e o 

candidato não pode submeter suas respostas para correção. Neste caso, não havendo 

como avaliar o candidato, este será automaticamente excluído do processo seletivo. 

 

http://www.pggenetica.icb.ufmg.br/docs/Retificacao.Edital_PPGGenM.DSelecaoRemota.pdf
http://www.pggenetica.icb.ufmg.br/docs/Retificacao.Edital_PPGGenM.DSelecaoRemota.pdf
http://www.pggenetica.icb.ufmg.br/noticias/BAREMA.SELECAO.M.D%202019.1.pdf
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Análise Curricular/Entrevistas/Análise de Anteprojeto: 02/10/2020 – Horários a combinar; 

 

Resultado Final: Até 05/10/2020 

Pré-Matrícula: Até 07/10/2020 

 

 

Belo Horizonte, 02 de Setembro de 2020. 
Prof. Dr. Anderson Miyoshi  
Coordenador do PPG em Genética/ICB/UFMG 

 

 

 

 

 


