
 
 

EDITAL Nº107/2020 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM  
BIOLOGIA DE VERTEBRADOS, DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE  
CATÓLICA DE MINAS GERAIS, E MATRÍCULA DOS CANDIDATO S NELE 
APROVADOS, PARA O 1º SEMESTRE DE 2021. 
 
Nos termos do art. 38, inciso IV, do Estatuto da PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE MINAS GERAIS  (PUC Minas), faço saber aos interessados, de ordem 
do Magnífico Reitor, que estarão abertas, no período de 15 de janeiro a 15 de 
fevereiro de 2021, as inscrições no processo seletivo destinado ao preenchimento de 
10 vagas, para o 1º semestre letivo de 2021, do curso de Mestrado em Biologia de 
Vertebrados.  
 
1. INFORMAÇÕES BÁSICAS 
O Programa de Pós-graduação em Biologia de Vertebrados da PUC Minas oferta 
curso de Mestrado (perfil acadêmico), com área de concentração em Zoologia de 
Vertebrados de Ambientes Impactados e duas linhas de pesquisa: Conservação e 
Comportamento e Zoomorfologia de Grupos Neotropicais.  
 
1.2. O processo seletivo a que se refere o presente Edital dará acesso, no primeiro 
semestre de 2021, ao curso de Mestrado em Biologia de Vertebrados, credenciado 
pela CAPES, com limite máximo de 10 vagas. 
 
1.3. O curso funcionará na PUC Minas campus Belo Horizonte, bairro Coração 
Eucarístico, sendo que o início do semestre letivo será em março de 2021. 
 
2. INSCRIÇÕES 
2.1. Poderão candidatar-se às vagas do curso os portadores de diploma de curso 
superior na área de Ciências Biológicas, ou áreas afins. 
 
2.2. Período de Inscrição: de 15/01/2021 a 15/02/2021, às 23h59min. 
 
2.3. As inscrições serão feitas através da página www.pucminas.br/zoologia; a cópia 
da documentação exigida no Edital deverá ser anexada no sistema, até o dia 15 de 
fevereiro de 2021. 
 
2.4. O valor da taxa de inscrição é de R$50,00 (cinquenta reais) e deverá ser pago 
através de boleto bancário impresso a partir do site www.pucminas.br/zoologia. Não 
haverá devolução da taxa de inscrição na hipótese do não comparecimento do 
candidato às provas. 
 
2.5. Documentação exigida: 

a. cópia do diploma de graduação ou documento equivalente; 
b. cópia do histórico escolar de graduação; 
c. currículo Lattes (http://lattes.cnpq.br/) comprovado, sendo que os documentos 

comprobatórios do CV devem ser enviados através do sistema (a comprovação 
do currículo Lattes solicitado acima refere-se a documentos que atestem a 
formação complementar do candidato);  

d. cópia dos seguintes documentos pessoais: CPF; RG; título de eleitor. 
 



 
 

 
2.6. Todas as inscrições estarão sujeitas a deferimento prévio pela Comissão 
Examinadora do Processo de Seleção, sendo motivos para indeferimento: a falta de 
qualquer documento exigido para a inscrição, o não atendimento a qualquer item do 
presente Edital ou o fato de o perfil do candidato não corresponder ao do público alvo 
do Mestrado, conforme seu Regimento.  
 
3. PROCESSO DE SELEÇÃO ON-LINE 

3.1.1. 17/02/2021 - Prova de Suficiência em Língua Inglesa. 

Prova de inglês, em caráter eliminatório, no formato de múltipla escolha, que será 
realizada em plataforma on-line a ser informada ao candidato com até 24 horas de 
antecedência.  
 
 
3.1.2. 18/02/2021 – Prova de Conhecimento. 
A prova de Conhecimento, de caracteres eliminatório e classificatório, consistirá na 
estruturação de um projeto científico. Para realização da prova será disponibilizado um 
link ao candidato, com 24 horas de antecedência, com o acesso liberado a partir das 9 
horas do dia 18 de fevereiro de 2021, tendo o candidato duas horas para realização. A 
prova consistirá na elaboração de objetivos geral e específicos, hipóteses e métodos 
adequados para atender aos objetivos propostos. O candidato irá se basear em um 
texto de fundamentação em temas atuais em uma das áreas do programa de pós-
graduação: Zoologia, Ecologia ou Conservação. 
 
 
3.1.3. 19/02/2021 – Análise de documentos e entrevista com a comissão de seleção.  
A entrevista será realizada através de conferência on-line, com divulgação de horário 
24 horas antes.  O currículo será avaliado conforme Barema disponibilizado na página 
do Programa. 
 
4. CLASSIFICAÇÃO 
4.1 O resultado final será obtido através de média aritmética da prova de 
conhecimento específico, análise dos documentos e entrevista com a comissão de 
seleção, sendo considerado aprovado o candidato que tiver, no mínimo, 60% de 
aproveitamento. 
 
4.3 O curso se reserva o direito de não preencher todas as vagas oferecidas no 
processo de seleção. 
 
4.4. 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 
24 de fevereiro de 2021. 
 
5.  MATRÍCULA 
5.1. A solicitação de matrícula e adesão ao contrato serão realizadas nos dias 
03/03/2021 e 04/03/2021, diretamente no sistema, devendo o candidato aprovado 
anexar os seguintes documentos: 

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

 



 
 

5.2. O candidato selecionado que não proceder à respectiva matrícula nos dias e 
horários indicados ou deixar de apresentar todos os documentos exigidos no item 5.1 
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.  
 
6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
6.1. A Comissão Examinadora do Processo de Seleção, designada pelo Colegiado do 
curso, orientará a realização e fiscalização do processo seletivo. 
 
6.2. 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. 
 
6.3. 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. 
 
6.4. O resultado do processo seletivo a que se refere o presente Edital só terá validade 
para o ano letivo de 2021. 
 
6.5. 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. 
 
6.6. Para esta chamada, o Programa conta com algumas bolsas FAPEMIG, CAPES e 
bolsas assistenciais da PUC Minas, conforme descrito abaixo: 
 
CAPES: a bolsa cobre o valor da mensalidade; 
FAPEMIG: o aluno recebe da FAPEMIG R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), sendo 
necessária a complementação do valor da mensalidade; 
Bolsa assistencial da PUC Minas: poderão candidatar-se às bolsas assistenciais 
estudantes que comprovem renda per capita familiar de até 1,5 (um e meio) salário 
mínimo. Para aprovação dos candidatos às bolsas assistenciais, estes serão 
submetidos a processo de avaliação socioeconômica realizada pela Secretaria de 
Assuntos Comunitários da PUC Minas. 
 
Para conhecimento de todos, o presente Edital será divulgado na webpage e redes 
sociais do Programa. 
 
Registre-se, divulgue-se, cumpra-se. 
 

Belo Horizonte, 23 de dezembro de 2020. 
 
 

Professor Ronaldo Rajão Santiago 
Secretário Geral 

 
Link para o processo: 
http://web.sistemas.pucminas.br/GPI.Inscricao/Home/IndexProcesso?uidProcesso=daf8808b-20fc-
41ca-9ff7-9eb34e06d7b1 


