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FG"42340"
 
Nos termos do art. 38, inciso IV, do Estatuto da RQPVKH¯EKC" WPKXGTUKFCFG"
ECVłNKEC" FG" OKPCU" IGTCKU (PUC Minas), faço saber aos interessados, de 
ordem do Magnífico Reitor, que estarão abertas, de 23" fg" ugvgodtq" c" 52" fg"
pqxgodtq"fg"4233."período que poderá ser prorrogado a critério da Universidade, 
as inscrições ao processo seletivo do Programa de Mestrado em Zoologia de 
Vertebrados, a ser realizado no período de 27" c" 29 fg" fg|godtq" fg" 4233, 
destinado ao preenchimento de vagas oferecidas para o ano letivo de 2012.  
 
30"GUVTWVWTC"
 
O processo seletivo a que se refere o presente Edital dará acesso, no ano de 2012, ao curso 
de Mestrado em Zoologia de Vertebrados, com área de concentração “Zoologia de 
Vertebrados de Ambientes Impactados”, no limite das vagas oferecidas. O curso será 
ministrado no campus de Belo Horizonte, bairro Coração Eucarístico, situado na cidade de 
Belo Horizonte, obedecida a ordem de classificação dos candidatos. 
 
40" FQ" EWTUQ." FQ" PðOGTQ" FG" XCICU." HWPEKQPCOGPVQ" G" FQU" CVQU" FG"
CWVQTK\CÑ’Q"G"ETGFGPEKCOGPVQ"
O processo tem a finalidade de selecionar alunos para o curso de Mestrado em Zoologia de 
Vertebrados, credenciado pela Capes desde 1999, com limite máximo de 20 vagas, 
distribuídas pelas seguintes linhas de pesquisa do Programa: 

- Zoomorfologia de Grupos Neotropicais; 
- Conservação e Comportamento. 

 
4030 Os candidatos deverão indicar, no ato da inscrição, a linha de pesquisa para a qual 
estão concorrendo. 
 
4040 O curso funcionará no campus da PUC Minas localizado na Avenida Dom José Gaspar, 
500, prédio 41, bairro Coração Eucarístico, na cidade de Belo Horizonte, sendo que o início 
do semestre letivo será em março de 2012, em data a ser fixada. 
"
4050 Em caráter excepcional, poderá haver alterações no número máximo de vagas.  
 
50"KPUETKÑ÷GU"
"
5030"O curso destina-se a graduados em Ciências Biológicas e áreas afins."
"
5040 Período de inscrição: de 01 de setembro a 30 de novembro de 2011. 
 
5050 O valor da taxa de inscrição é de R$ 105,00 (cento e cinco reais) e será pago através 
de boleto bancário impresso através do site www.pucminas.br. Em caso de reprovação ou 
não comparecimento do candidato às provas, a taxa não será devolvida. 
 
5060" No caso de inscrição através dos correios, a postagem da documentação exigida, nos 
termos do presente Edital, deverá ser feita até o dia 21 de novembro de 2011. A data da 
postagem vale como comprovação de cumprimento do prazo de inscrição. 
"



 
 

5070 Local de inscrição: Secretaria do curso de Mestrado em Zoologia de Vertebrados, na 
PUC Minas no Coração Eucarístico: Avenida Dom José Gaspar, 500 – prédio  41 – telefone 
(0XX) 31-3319-4269, CEP – 30535-901 - Belo Horizonte. Horário: de 8h30min às 12 horas e 
de 13h30min às 17 horas, de segunda a sexta-feira. 
"
5080"Documentação exigida: 

a. cópia do diploma de graduação ou documento equivalente; 
b. cópia do documento de identidade e CPF; 
c. cópia do histórico escolar de graduação; 
d. foto 3x4; 
e. curriculum vitae (devidamente comprovado), preferencialmente Lattes (Site CNPq); 
f. 02 cartas de recomendação; 
g.   formulário de inscrição devidamente preenchido. O formulário estará disponível na 

Secretaria do curso e em yyy0rweokpcu0dt; 
h. comprovante de pagamento da taxa de inscrição; 
i. cópia do título de eleitor; 
j. no caso de candidato estrangeiro, procurar a Secretaria para informações sobre 

documentação adicional. 
 

5090"Todas as inscrições estarão sujeitas a deferimento prévio pela Comissão Examinadora 
do Processo de Seleção, sendo motivo para o indeferimento, que será comunicado ao 
candidato, por e-mail, no dia 30 de novembro: falta de qualquer documento exigido para a 
inscrição; a inscrição postada em agência dos Correios fora do prazo estabelecido neste 
Edital; o não atendimento a qualquer item do presente Edital; o fato de o perfil do candidato 
não corresponder ao do público alvo do Mestrado, conforme seu Regulamento. 
 
"
60" FC"UGNGÑ’Q"G"RTQXCU"
"
3¬"hcug<"
 
603030" 2713414233 – Prova de Suficiência em língua estrangeira (Inglesa), através de 
tradução de texto da área (sem consulta a dicionário). Será realizada na PUC Minas 
Coração Eucarístico, prédio 41, às 09 horas. 
 
Uqogpvg" rctvkekrctçq" fc" 4¬" hcug" qu" ecpfkfcvqu" swg" eqpugiwktgo" 92'." qw"ocku." fg"
crtqxgkvcogpvq"pguuc"rtqxc0"
"
4¬"hcug<"
"
603040" 2813414233" – Prova de Conhecimento. Será realizada na PUC Minas no Coração 
Eucarístico, prédio 41, às 09horas, e versará sobre temas abordados na bibliografia 
divulgada na internet, www.pucminas.br.  
 
Uqogpvg" rctvkekrctçq" fc" 5¬" hcug" qu" ecpfkfcvqu" swg" eqpugiwktgo" 92'." qw"ocku." fg"
crtqxgkvcogpvq"pguvc"rtqxc0"
"
5¬"hcug<"
"
603050"2913414233"⁄"Análise de documentos e entrevista com a comissão de seleção.  Será 
realizada na PUC Minas Coração Eucarístico, prédio 41- 09horas. 
"
6040 Para acesso aos locais das provas o candidato deverá apresentar o original do 
documento de identidade. 
"



 
 

6050 O resultado final será obtido através de média aritmética da prova de conhecimento 
específico, prova de suficiência em Língua Inglesa, análise dos documentos e entrevista 
com a comissão de seleção. 
 
6060 Para ser aprovado, o candidato deverá obter, no mínimo, 70 pontos em cada item 
avaliado e ter o aceite do futuro orientador. 
 
70"ENCUUKHKECÑ’Q"
"
7040"O curso se reserva o direito de não preencher todas as vagas oferecidas no processo 
de seleção. 
"
7050 O resultado final do processo de seleção, homologado pelo Colegiado do curso, será 
divulgado oficialmente na Secretaria do curso e no site www.pucminas.br, no dia 2;" fg"
fg|godtq"fg"4233, às 17horas. 
 
80"FC"EQPXQECÑ’Q"RCTC"C"OCVT¯EWNC"
"
8030"As matrículas serão realizadas nos dias 36"g"3713414233, de 8h30min às 12horas e de 
13h30min às 17horas, na Secretaria do curso. 
"
8040 A matrícula só poderá ser aceita mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

(a) requerimento de matrícula devidamente preenchido; 
(b) comprovante de recolhimento da 1a parcela da semestralidade. 

"
8050"O candidato selecionado que não proceder à respectiva matrícula nos dias e horários 
indicados ou deixar de apresentar todos os documentos exigidos no item 6.2 será 
considerado desistente, facultando-se ao Programa o direito de convocar para a sua vaga, 
por ordem de classificação, o candidato subsequente, o qual deverá efetuar sua matrícula 
nas datas e horários previstos ou a serem divulgados pela Secretaria do curso.  
 
90"FCU"FKURQUKÑ÷GU"IGTCKU"
"
9030 A Comissão Examinadora do Processo de Seleção, designada pelo Colegiado do curso, 
orientará a realização e fiscalização do processo seletivo. 
"
9040"A inscrição no processo seletivo implica a aceitação plena, pelo candidato, das normas 
do presente Edital e dos ordenamentos superiores da Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais. 
"
9050 Será excluído do processo seletivo o candidato que, ativa ou passivamente, for 
encontrado praticando qualquer tipo de fraude, ato de indisciplina ou improbidade durante a 
realização das provas ou entrevistas. 
"
9060 O resultado do processo seletivo a que se refere o presente Edital só terá validade para 
o ano letivo de 2012. 
"
9070 Os documentos dos candidatos não selecionados ficarão à sua disposição na 
Secretaria do curso, de onde poderão ser retirados em dias úteis, de segunda a sexta-feira, 
no horário de 08h30min às 12 horas e de 13h30min às 17 horas, no período de 23"fg"cdtkn 
c"23"fg"ockq"fg"4234, após o que serão incinerados.  
"
9080" Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Comissão Examinadora do 
Processo de Seleção, cabendo recurso de suas decisões, em grau final, ao Colegiado do 
curso. 



 
 

 
:0"FKURQUKÑ÷GU"HKPCKU"
 
8.1. As vagas remanescentes serão submetidas a processo suplementar, nos termos do 
presente Edital. 
 
8.2. O processo de seleção suplementar obedecerá às seguintes datas: 
 
- Kpuetkèçq<"39"fg"lcpgktq"c"32"fg"hgxgtgktq"fg"4234; 
"
/"36"fg"hgxgtgktq"fg"4234"/"Prova de Suficiência em língua estrangeira (Inglesa), através de 
tradução de texto da área (sem consulta a dicionário). Será realizada na PUC Minas 
Coração Eucarístico, prédio 41, às 09 horas. 
 
- 37" fg" hgxgtgktq" fg" 4234 - Prova de Conhecimento. Será realizada na PUC Minas no 
Coração Eucarístico, prédio 41, às 09horas, e versará sobre temas abordados na 
bibliografia divulgada na internet, www.pucminas.br.  
 
- 38"fg"hgxgtgktq"fg"4234 - Análise de documentos e entrevista com a comissão de seleção.  
Será realizada na PUC Minas Coração Eucarístico, prédio 41- 09horas. 
 
- 42"fg"hgxgtgktq"fg"4234 - Divulgação do resultado final. 
 
- 23"ä"24"fg"octèq"fg"4234 – Matrícula. 
 
 
 
Para conhecimento de todos, o presente Edital será afixado em lugar próprio. 
 
Registre-se, divulgue-se, cumpra-se. 
 

 
Belo Horizonte, 31 de agosto de 2011 

 
 
 
 

Professor Ronaldo Rajão Santiago 
Secretário Geral 

 


