
Universidade Federal de Minas Gerais 

Retificação do Edital Regular de Seleção 2020 para o Curso de 

Mestrado  

 
A Coordenação do Curso de Mestrado em Ciências Florestais do Instituto de Ciências Agrárias 

da Universidade Federal de Minas Gerais, RETIFICA o Edital Regular de Seleção 2020, no 

seguinte termo: 

 

Onde se lê no item 2.1 : 

Serão oferecidas 13 (treze) vagas para mestrado, para ingresso no primeiro semestre de 2020. 

Em cumprimento à Resolução nº 02/2017, de 04 de abril de 2017, do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão da UFMG, que dispõe sobre a Política de Ações Afirmativas da UFMG, 3 

das 13 vagas ofertadas serão reservadas aos candidatos autodeclarados negros. Caso as 

vagas ofertadas para o mestrado não sejam preenchidas na seleção de que trata este Edital, a 

juízo do Colegiado do Curso, poderá ocorrer nova seleção com as vagas remanescentes em 

datas a serem divulgadas na página web do Curso, com até 30 dias de antecedência do 

processo seletivo. 

Curso Ampla concorrência Reserva de vagas Total 

Mestrado                                10                 3 13 

 

Leia- se no item 2.1 : 

Serão oferecidas 16 (dezesseis) vagas para mestrado, para ingresso no primeiro semestre de 

2020. Em cumprimento à Resolução nº 02/2017, de 04 de abril de 2017, do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMG, que dispõe sobre a Política de Ações Afirmativas da 

UFMG, 4 das 16 vagas ofertadas serão reservadas aos candidatos autodeclarados negros. 

Caso as vagas ofertadas para o mestrado não sejam preenchidas na seleção de que trata este 

Edital, a juízo do Colegiado do Curso, poderá ocorrer nova seleção com as vagas 

remanescentes em datas a serem divulgadas na página web do Curso, com até 30 dias de 

antecedência do processo seletivo. 

Curso Ampla concorrência Reserva de vagas Total 

Mestrado  12 4 16 

 

 

Montes Claros, 1º de outubro de 2019 

Professor Christian Dias Cabacinha– Coordenador do Curso de Mestrado em Ciências 

Florestais  
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