Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto de Ciências Agrárias Mestrado
em Produção Animal

Edital Regular e Suplementar de
Seleção 2022 – Vagas 2º semestre

A Coordenadora do Mestrado em Produção Animal, do Instituto de Ciências Agrárias, da
Universidade Federal de Minas Gerais FAZ SABER que, no período de 23 de abril a 09 de
maio de 2022, estarão abertas as inscrições para a seleção de candidatos ao curso de
Mestrado em Produção Animal para o 2º semestre de 2022, conforme previsto no item 2.1
do Edital Regular e Suplementar de Seleção 2022 publicado na página web do curso
http://www.ica.ufmg.br/mestradozoo na aba editais.
1. DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES
1.1.As inscrições serão realizadas exclusivamente via Internet, acessando a página web do
curso, na aba editais (http://www.ica.ufmg.br/mestradozoo), preenchendo a ficha de
inscrição disponível na aba editais e submetendo-a com os demais documentos
solicitados no item 3 do Edital Regular de Seleção 2022. Toda documentação deverá ser
submetida digitalizada e salva em formato pdf, sendo anexada ao formulário eletrônico
no momento da inscrição durante o período de vigência das inscrições. O link de acesso
para o formulário eletrônico está disponíel na página do curso (Aba editais / Processo
Seletivo 2022/02)
2. DAS VAGAS
2.1. Serão oferecidas 14 vagas para ingresso no segundo semestre letivo de 2022, sendo
que, 4 das 14 vagas serão reservadas para acesso aos candidatos autodeclarados negros,
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. As vagas serão distribuídas conforme disposto no quadro
abaixo:
Quadro com as distribuições das vagas nas linhas de pesquisa:
Reserva de
Ampla
Vagas
Concorrência
Manejo da produção animal
3
1
Nutrição e alimentação animal
5
2
Qualidade de alimentos de origem animal
2
1
Total
10
4
Estão previstos ainda 02 (duas) vagas (uma para indígena e uma para pessoa com deficiência)
para o curso de Mestrado, para ingresso no segundo semestre de 2022, conforme disposto
no Edital Suplementar de Seleção 2022.
Linha de Pesquisa

3. DO PROCESSO SELETIVO
3.1. Os requisitos para inscrição, a constituição da banca examinadora, o processo de
seleção, o resultado final e o registro e matrícula seguirão os mesmos termos do Edital
Regular e Suplementar de Seleção 2022, com o seguinte cronograma:
Cronograma 2022/02
● Sem taxa de inscrição
● Período de Inscrição: de 23 de abril a 09 de maio de 2022
● Divulgação das inscrições homologadas: 13 de maio de 2022
● Divulgação hora e modo acesso ao Microsoft teams: 18 de maio de 2022
● Arguição oral: dias 23 e 24 de maio de 2022
● Resultado Final: 31 de maio de 2022
● Prazo para recursos: 01 a 10 de junho de 2022
● Período para cadastro prévio: 19 a 24 de julho de 2022
● Envio comprovante conclusão do curso de graduação e Registro Nacional de
Estrangeiro até dia 29 de julho de 2022
● Prazo para envio da documenta completa ao DRCA: 05 de agosto de 2022
Montes Claros, 18 de abril de 2022
Professora Letícia Ferrari Crocomo
Coordenadora do Mestrado em Produção Animal do Instituto de Ciências Agrárias da
Universidade Federal de Minas Gerais
Campus Montes Claros

