
 
 

Universidade Federal de Minas Gerais 
Instituto de Ciências Agrárias 

Mestrado em Produção Animal 
 

RETIFICAÇÃO de Edital Regular de Seleção 2020 
 
A Coordenadora do Mestrado em Produção Animal, do Instituto de Ciências Agrárias, da 
Universidade Federal de Minas Gerais FAZ SABER que, no período de 01 de setembro a 02 
de outubro de 2020, estarão abertas as inscrições para a seleção de candidatos ao curso de 
Mestrado em Produção Animal, para o segundo semestre de 2020, de acordo com as normas 
deste Edital.   

 
1 – DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES 
Onde se lê:1.1  As inscrições deverão ser feitas na Secretaria do Mestrado, na Avenida 
Universitária, 1.000 - Bairro Universitário - CEP: 39 404-547, Montes Claros – MG, de 
segunda à sexta-feira, exceto em feriados e recessos escolares, no horário de 09h00min às 
11h00min e de 14h00min às 16h00min. Serão também aceitas inscrições enviadas pelo 
Correio, exclusivamente por Sedex, com aviso de recebimento, desde que postadas até o 
dia 01 de outubro de 2019. 

Leia-se: 1.1  As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela Internet preenchendo o 
formulário de inscrição disponível na página web do curso 
https://www.ica.ufmg.br/?posgraduacao=producao-animal . Toda documentação descrita no item 3 
deste edital deverá ser entregue digitalizada, sendo anexada ao formulário no momento da 
inscrição durante o período definido no edital. Certifique-se de que possui os documentos 
necessários antes de iniciar o processo de inscrição. Para anexar os arquivos é necessário ter 
uma conta no Google. Não serão recebidas inscrições pelo correio. 
 

Onde se lê: 1.2  Contatos: e-mail: secpg@ica.ufmg.br, página web do Programa: 
http://www.ica.ufmg.br/mestradozoo, telefone (38) 2101-7748. 

Leia-se: 1.2  Contatos: secpgicaufmg@gmail.com, panimalufmg@gmail.com. 

 

2 - DAS VAGAS   
Onde se lê: 2.1 Serão oferecidas 16 vagas para ingresso no primeiro semestre de 2020 e 8 
vagas para o segundo semestre de 2020, distribuídas entre as linhas de pesquisa: manejo da 
produção animal,  nutrição e alimentação animal e  qualidade de alimentos de origem animal. 
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, 
05 das 16 vagas no 1º semestre; e 2 das 8 vagas para o 2º Semestre, serão reservadas aos 
candidatos autodeclarados negros.  A data do processo seletivo para o segundo semestre será 
divulgado posteriormente de acordo com a decisão do Colegiado. 

Leia-se: 2.1 (...) Serão oferecidas 13 vagas para ingresso no segundo 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, 
04 das 13 vagas, serão reservadas aos candidatos autodeclarados negros. 



 
 
3 - DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO  
Onde se lê: 3.1  Graduados em áreas afins à área do Mestrado em Produção Animal, a critério 
do Colegiado do Curso, poderão participar do processo seletivo. O candidato deverá enviar 
via Correios, dentro dos prazos estabelecidos neste Edital, ou entregar pessoalmente, na 
Secretaria do Curso, em envelope único e lacrado, a seguinte documentação, encadernada, 
na sequência indicada a seguir: 

a) Página de Rosto, em que conste nome completo do candidato e linha de pesquisa 
desejada para concorrer. As linhas de pesquisa estão especificadas no formulário de 
inscrição disponibilizado na página web do Programa; 

c) Formulário de inscrição devidamente preenchido, disponível na página web deste Curso de 
Mestrado. O candidato deverá indicar na ficha de inscrição uma linha de pesquisa de seu 
interesse, entre as relacionadas no formulário de inscrição; 

l) Documentação comprobatória dos quesitos a serem pontuados no Curriculum Vitae 
(conforme o item 2 do Anexo 2 deste Edital), devendo cada comprovante ter a mesma 
numeração atribuída a esta atividade no Curriculum Vitae e organizados na exata sequência 
em que foram listados no documento (sob pena de não serem computados em caso de não 
atendimento às exigências). Os comprovantes devem conter toda informação necessária que 
justifiquem sua classificação no quesito atribuído. Em caso de necessidade, os documentos 
originais poderão ser requisitados para conferência das cópias; 

Leia-se: 3.1  Graduados em áreas afins à área do Mestrado em Produção Animal, a critério do 
Colegiado do Curso, poderão participar do processo seletivo. Para efetuar a inscrição o(a) 
candidato(a) deverá, dentro do prazo estabelecido neste Edital, preencher o formulário 
eletrônico disponível na página web do Curso anexando ao formulário os seguintes 
documentos, em arquivo no formato pdf:  

a) Projeto de pesquisa elaborado sobre tema específico da área de concentração do Programa, 
com indicação precisa da linha de pesquisa e da área de estudo. O modelo para elaboração do 
projeto de pesquisa, as linhas de pesquisa e áreas de estudo encontram-se disponíveis na 
página web do Curso. O projeto de pesquisa deverá ter até 15 páginas, fonte Times New 
Roman de tamanho 12, espaço entre linhas 1,5; com margens (superior/inferior e 
esquerda/direita) de 2,5 cm em papel A4;  

c) Formulário de inscrição devidamente preenchido, disponível na página web deste Curso de 
Mestrado;  

l) Documentação comprobatória dos quesitos a serem pontuados no Curriculum Vitae 
(conforme o item 2 do Anexo 2 deste Edital), devendo cada comprovante ser organizado na 
exata sequência em que foram listados no Currículo (sob pena de não serem computados em 
caso de não atendimento às exigências). Os comprovantes devem conter toda informação 
necessária que justifiquem sua classificação no quesito atribuído. Deverá ser anexado somente 
um arquivo contendo todos os comprovantes; 

Onde se lê: 3.2  Será aceito apenas 1 (um) envelope contendo toda a documentação necessária 
para a inscrição, listada nos itens de "a" até "n" encadernada. Inscrições com documentação 
incompleta, desorganizada e enviada fora do prazo estabelecido neste Edital serão indeferidas. 
Nenhum documento poderá ser anexado após a efetivação da inscrição.   
Leia-se: 3.2  Será aceita apenas 1 (uma) inscrição por candidato com toda a documentação 
necessária, listada nos itens de "a" até "n". Inscrições com documentação incompleta, 



 
 
desorganizada e enviada fora do prazo estabelecido neste Edital serão indeferidas. Nenhum 
documento poderá ser anexado após a efetivação da inscrição. Caso seja feita mais de uma 
inscrição, será considerada apenas a última inscrição recebida dentro do período de inscrição. 
A UFMG não se responsabilizará por inscrição não recebida por motivos de natureza técnica 
associados a computadores, a falhas de comunicação, a congestionamento de linhas de 
comunicação e por quaisquer outros motivos que impossibilitem a transferência de dados para 
consolidação da inscrição.  
Onde se lê: 3.4 A homologação das inscrições será divulgada na Secretaria do Mestrado e na 
página web deste Curso, no dia 18 de outubro de 2019. 

Leia-se: 3.4 A homologação das inscrições será divulgada  na página web deste Curso, no dia 
07 de outubro de 2020. 

Onde se lê: 3.5 Os recursos contra o resultado da homologação das inscrições deverão ser 
apresentados em até 02 (dois) dias corridos após a data de sua divulgação. Os pedidos de 
recurso devem ser feitos por escrito, datados e assinados pelo candidato ou seu representante 
legal (procurador munido de procuração simples) e entregues pessoalmente, mediante 
protocolo, na Secretaria do Programa no horário de 09h00min às 11h00min e de 14h00min às 
16h00min 

Leia-se: 3.5 Os recursos contra o resultado da homologação das inscrições deverão ser 
apresentados em até 02 (dois) dias corridos após a data de sua divulgação. Os pedidos de 
recurso devem ser feitos pelo seguinte e-mail: panimalufmg@gmail.com. 

Excluído: 3.6 Após o deferimento da inscrição a Coordenação do Curso irá atribuir um 
número de identificação a cada candidato que será utilizado para manter seu anonimato 
durante a correção da prova escrita. O candidato devera se identificar apenas com o número 
de inscrição sob pena de desclassificação do processo seletivo. 

5 - DO PROCESSO SELETIVO  
Onde se lê: 5.1 O processo de seleção compreenderá etapa única, classificatória e 
eliminatória, que conterá avaliações de Histórico Escolar, Curriculum vitae e avaliação escrita 
de conhecimentos específicos de Estatística em Produção Animal. O processo seletivo será 
realizado nas dependências do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG, em Montes Claros, 
em sala a ser informada pela Secretaria do curso. 

Leia-se:5.1 O processo de seleção compreenderá etapa única, classificatória e eliminatória, 
que conterá avaliações de Histórico Escolar, Curriculum vitae, projeto e defesa do projeto de 
pesquisa com arguição oral, esta última em sessão pública, realizada remota, virtual.  

5.1.1. Haverá a indicação prévia mediante publicação na página web do Curso da hora e do 
modo de acesso virtual, pela plataforma Microsoft Teams, no dia 14/10/2020, para a 
realização da Arguição e Defesa do Projeto de Pesquisa.  
 

Onde se lê: 5.3 A avaliação escrita de conhecimentos específicos na área de Estatística e 
Produção Animal (30 pontos) busca verificar a capacidade de argumentação teórica e 
metodológica do candidato, conforme pontuação descrita no item 3 do Anexo 2 deste Edital. 
A nota de cada candidato nessa avaliação também será ajustada proporcionalmente em 
relação à maior nota obtida entre os candidatos que será transformada a 30 (pontuação 



 
 
máxima). Essa avaliação será aplicada no dia 04 de novembro de 2019, de 8h00min às 
11h00min (Horário de Brasília/DF). A bibliografia indicada para essa avaliação está listada 
no item 3 do Anexo 2 deste Edital.  

Leia-se: 5.3 A avaliação do projeto de pesquisa (15 pontos) busca verificar a capacidade de 
argumentação teórica e metodológica do candidato. O projeto deverá ser elaborado conforme 
modelo disponibilizado na página web  do Curso. 

5.3.1. Na avaliação do projeto serão considerados:  
a) aderência à linha de pesquisa e à área de estudos (03 pontos);  

b) formulação clara do problema a ser pesquisado (03 pontos);  

c) demonstração minuciosa dos objetivos (02 pontos);  

d) definição detalhada de procedimentos e de técnicas metodológicas que se pretenda utilizar 
(05 pontos);  

e) viabilidade da pesquisa proposta quanto aos resultados esperados (02 pontos).  

 5.4  Arguição oral e defesa do projeto de pesquisa (15 pontos) A arguição oral, será 
realizada nos dias 19 e 20 de outubro de 2020, em sessão virtual e individual do(a) 
candidato(a) com a Banca Examinadora, pela plataforma Microsoft Teams, e consistirá em 
arguições orais sobre o projeto de pesquisa e temas relacionados com a Produção Animal.  

5.4.1. Na hipótese de ocorrerem problemas de conexão durante a sessão, a Banca 
Examinadora oportunizará a continuidade da Arguição Oral e defesa do projeto desde que 
o(a) candidato(a) retorne a sua conexão em, no máximo, 10 minutos.  
5.4.2. Cada membro da banca poderá fazer até três perguntas ao(à) candidato(a).  

5.4.3 Na avaliação serão considerados:  
a) demonstração de domínio do tema (4,0 pontos);  

b) capacidade de articulação de resposta coerente às questões formuladas (4,0 pontos);  

c) capacidade de conexão com aspectos ligados à área de estudos (3,5 pontos);  

d) clareza de exposição das respostas (3,5 pontos).  

5.4.4 O(a) candidato(a) deverá ingressar na plataforma Microsoft Teams para a Arguição e 
Defesa do Projeto de Pesquisa 10 minutos antes do horário previsto para o início da etapa 
avaliativa, sob pena de eliminação.  
Onde se lê:5.4 A não participação na avaliação escrita de conhecimentos específicos 
ocasionará a eliminação do candidato. 

Leia-se: 5.5 A não realização de quaisquer das etapas do processo de seleção ocasionará a 
eliminação do(a) candidato(a). O Programa não se responsabiliza por qualquer falha, 
problema de conexão ou de funcionamento dos dispositivos eletrônicos dos(as) 
candidatos(as).  

 

 

 

 



 
 
6 - DO RESULTADO FINAL  
Onde se lê: 6.1 A nota final de cada candidato será a somatória das notas do histórico escolar, 
do curriculum vitae e da avaliação escrita. Será considerado aprovado o candidato que obtiver 
rendimento de pelo menos 60%.  

Leia-se: 6.1 A nota final de cada candidato será a somatória das notas do histórico escolar, do 
curriculum vitae, projeto de pesquisa e da arguição oral e defesa do projeto. Será considerado 
aprovado o candidato que obtiver rendimento de pelo menos 60%.  

Onde se lê: 6.3 Em caso de empate no resultado final, o desempate será feito pelos pontos 
obtidos na avaliação do Curriculum Vitae e, persistindo o empate, na avaliação escrita de 
conhecimentos específicos e, por último, em favor do mais idoso, nesta ordem. O resultado 
final será publicado no dia 12 de novembro de 2019 em painel externo à Secretaria do 
Mestrado e na página web deste Curso de Mestrado.  

Leia-se: 6.3 Em caso de empate no resultado final, o desempate será feito pelos pontos 
obtidos na avaliação do Curriculum Vitae e, persistindo o empate, na avaliação do projeto e, 
por último, em favor do mais idoso, nesta ordem. O resultado final será publicado no dia 23 
de outubro de 2020 na página web deste Curso de Mestrado.  

Onde se lê: 6.8 O prazo para a solicitação de recurso contra o resultado final do processo 
seletivo é 10 (dez) dias corridos, nos termos do Regimento Geral da Universidade e da 
Resolução nº 13/2010, de 11 de novembro de 2010, do Conselho Universitário da UFMG, 
contados, a partir da data da divulgação do teor da decisão final, pela sua afixação em local 
público e visível. O recurso deverá ser dirigido à Coordenação do Curso e entregue 
pessoalmente ou mediante procuração simples no endereço e horário de atendimento externo 
especificados no preâmbulo deste Edital. Durante o período de recurso, as provas ficarão à 
disposição do candidato na Secretaria do Mestrado. 

Leia-se: 6.8 O prazo para a solicitação de recurso contra o resultado final do processo seletivo 
é 10 (dez) dias corridos, nos termos do Regimento Geral da Universidade e da Resolução nº 
13/2010, de 11 de novembro de 2010, do Conselho Universitário da UFMG, contados, a partir 
da data da divulgação do teor da decisão final na página web do Curso. O recurso deverá ser 
dirigido à Coordenação do Curso pelo seguinte e-mail: panimalufmg@gmail.com. 

Item 6.10 Suprimido 

Montes Claros, 26 de agosto de 2020 
Professora Luciana Castro Geraseev 

Coordenadora do Mestrado em Produção Animal, do Instituto de Ciências Agrárias da 
Universidade Federal de Minas Gerais. 

 

Publicado em 26/08/2020 as 9:40 
https://www.classificados.em.com.br/anuncio/350465053 
https://www.classificados.em.com.br/anuncio/350465059 
https://www.classificados.em.com.br/anuncio/350465064 
https://www.classificados.em.com.br/anuncio/350465067 
https://www.classificados.em.com.br/anuncio/350465069 
 


