Universidade Federal de Minas Gerais
Pós-Graduação de Análise e Modelagem de Sistemas Ambientais
Edital Regular de Seleção Nº 001/2021– Mestrado e Doutorado 2021
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Análise e Modelagem de
Sistemas Ambientais da Universidade Federal de Minas Gerais comunica a
RETIFICAÇÃO do edital Nº 001/2021 nos seguintes termos:
Onde se lê, no preâmbulo: A Coordenadora do Programa de Pós-graduação
em Análise e Modelagem de Sistemas Ambientais (PPG-AMSA) do Instituto de
Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais FAZ SABER que, no
período de 08 de dezembro de 2020 a 17 de janeiro de 2021, estarão abertas
as inscrições para a seleção de candidatos ao curso de MESTRADO e
DOUTORADO.
Leia-se: A Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Análise e
Modelagem de Sistemas Ambientais (PPG-AMSA) do Instituto de Geociências
da Universidade Federal de Minas Gerais FAZ SABER que, no período de 08
de dezembro de 2020 a 24 de janeiro de 2021, estarão abertas as inscrições
para a seleção de candidatos ao curso de MESTRADO e DOUTORADO.
Onde se lê: 1.1 As inscrições serão feitas exclusivamente pela Internet,
acessando a página web https://form.jotform.com/203366646674666 candidato
deve preencher o formulário de inscrição e submeter os documentos solicitados
no item 3.3deste Edital, digitalizados, durante o período de vigência das
inscrições. A transmissão do formulário devidamente preenchido e dos
documentos solicitados neste Edital deverá ser finalizada, impreterivelmente,
até as 23h59 do dia 17 de janeiro de 2021 (horário de Brasília).
Leia-se: 1.1 As inscrições serão feitas exclusivamente pela Internet, acessando
a página web https://form.jotform.com/203366646674666 candidato deve
preencher o formulário de inscrição e submeter os documentos solicitados no
item 3.3 deste Edital, digitalizados, durante o período de vigência das
inscrições. A transmissão do formulário devidamente preenchido e dos
documentos solicitados neste Edital deverá ser finalizada, impreterivelmente,
até as 23h59 do dia 24 de janeiro de 2021 (horário de Brasília).
Onde se lê: 3.4 o Colegiado, ou a Comissão por ele designada, poderá
requerer a retificação de arquivo com erros de digitalização ou de anexação de
candidatos até o dia 20 de janeiro de 2021 desde que não se trate do Projeto
de Pesquisa ou do Barema.
Leia-se: 3.4 o Colegiado, ou a Comissão por ele designada, poderá requerer a
retificação de arquivo com erros de digitalização ou de anexação de candidatos
até o dia 27 de janeiro de 2021 desde que não se trate do Projeto de Pesquisa
ou do Barema.

Onde se lê: 3.5 Após a análise da documentação apresentada, o Colegiado,
ou a Comissão por ele designada, decidirá sobre o deferimento, ou não, dos
pedidos de inscrição. O resultado do deferimento das inscrições será divulgado
no site do Programa, até o dia 21 de janeiro de 2021.
Leia-se: 3.5 Após a análise da documentação apresentada, o Colegiado, ou a
Comissão por ele designada, decidirá sobre o deferimento, ou não, dos
pedidos de inscrição. O resultado do deferimento das inscrições será divulgado
no site do Programa, até o dia 28 de janeiro de 2021.
Onde se lê: 3.6 Caberá recurso contra o resultado da homologação das
inscrições. O prazo para apresentação de recursos contra o resultado da
homologação das inscrições será de 03 (três) dias corridos contados a partir da
divulgação do respectivo resultado. Os recursos deverão ser enviados para
processoseletivo.amsa@gmail.com até o dia 24 de janeiro de 2021 às 23:59h.
Leia-se: 3.6 Caberá recurso contra o resultado da homologação das inscrições.
O prazo para apresentação de recursos contra o resultado da homologação
das inscrições será de 03 (três) dias corridos contados a partir da divulgação
do respectivo resultado. Os recursos deverão ser enviados para
processoseletivo.amsa@gmail.com até o dia 31 de janeiro de 2021 às 23:59h.
Onde se lê: 5.1 O exame de seleção será realizado entre os dias 25 de janeiro
e 25 de fevereiro de 2021, em 03 (três) etapas:
Leia-se: 5.1 O exame de seleção será realizado entre os dias 01 de fevereiro e
25 de fevereiro de 2021, em 03 (três) etapas:
Onde se lê: 5.2 A primeira etapa, de caráter eliminatório e classificatório,
consistirá na Análise do Projeto de Pesquisa. Serão avaliados, em um total de
30 (trinta) pontos, os seguintes itens: Fundamentação (7 pontos), objetivo,
metodologia, resultados esperados, impacto social e bibliografia consultada (16
pontos) e pertinência da proposta em relação a uma das linhas de pesquisa do
Programa (7 pontos). O 6 candidato deverá obter nota igual ou maior que 21
(vinte e um) pontos para ser aprovado. As notas da avaliação do projeto de
pesquisa serão divulgadas na página web do Programa no dia 01 de fevereiro
de 2021. Somente os candidatos aprovados nesta prova participarão da etapa
seguinte.
Leia-se: 5.2 A primeira etapa, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá
na Análise do Projeto de Pesquisa. Serão avaliados, em um total de 30 (trinta)
pontos, os seguintes itens: Fundamentação (7 pontos), objetivo, metodologia,
resultados esperados, impacto social e bibliografia consultada (16 pontos) e
pertinência da proposta em relação a uma das linhas de pesquisa do Programa
(7 pontos). O 6 candidato deverá obter nota igual ou maior que 21 (vinte e um)
pontos para ser aprovado. As notas da avaliação do projeto de pesquisa serão
divulgadas na página web do Programa no dia 08 de fevereiro de 2021.
Somente os candidatos aprovados nesta prova participarão da etapa seguinte.

Onde se lê: 5.5. A Defesa Oral do Projeto de Pesquisa terá a duração máxima
de 30 (trinta) minutos, sendo que o candidato terá, no máximo, 10 (dez)
minutos para se dedicar a apresentação oral e, no máximo, 20 (vinte) minutos
para a arguição do candidato pela Banca sobre quaisquer aspectos referentes
ao Projeto de Pesquisa, sua relação com o Programa de Pós-graduação e a
linha de pesquisa selecionada no ato da inscrição. Cabe ressaltar que a defesa
oral será desenvolvida sem utilização de recursos visuais, como áudio e vídeo.
A Defesa Oral do Projeto de Pesquisa será realizada entre 04 de fevereiro e
25 de fevereiro de 2021, via videoconferência, em que será utilizado a
plataforma
RPN
(https://conferenciaweb.rnp.br/),
Microsoft
Teams
(https://www.microsoft.com/en/microsoft-365/microsoft-teams/free) ou Google
Meet (https://meet.google.com/). A arguição oral ocorrerá conforme
cronograma a ser divulgado na página do programa no dia 02/02/2021.
Leia-se: 5.5. A Defesa Oral do Projeto de Pesquisa terá a duração máxima de
30 (trinta) minutos, sendo que o candidato terá, no máximo, 10 (dez) minutos
para se dedicar a apresentação oral e, no máximo, 20 (vinte) minutos para a
arguição do candidato pela Banca sobre quaisquer aspectos referentes ao
Projeto de Pesquisa, sua relação com o Programa de Pós-graduação e a linha
de pesquisa selecionada no ato da inscrição. Cabe ressaltar que a defesa oral
será desenvolvida sem utilização de recursos visuais, como áudio e vídeo. A
Defesa Oral do Projeto de Pesquisa será realizada entre 10 de fevereiro e 25
de fevereiro de 2021, via videoconferência, em que será utilizado a plataforma
RPN
(https://conferenciaweb.rnp.br/),
Microsoft
Teams
(https://www.microsoft.com/en/microsoft-365/microsoft-teams/free) ou Google
Meet (https://meet.google.com/). A arguição oral ocorrerá conforme
cronograma a ser divulgado na página do programa no dia 08/02/2021.
Onde se lê: 7.1 O exame de seleção será realizado entre os dias 25 de janeiro
e 25 de fevereiro de 2021, em 03 (três) etapas:
Leia-se: 7.1 O exame de seleção será realizado entre os 01 de fevereiro e 25
de fevereiro de 2021, em 03 (três) etapas:
Onde se lê: 7.2 A primeira etapa, de caráter eliminatório e classificatório,
consistirá na Análise do Projeto de Pesquisa. Serão avaliados, em um total de
30 (trinta) pontos, os 8 seguintes itens: Fundamentação (7 pontos), objetivo,
metodologia, resultados esperados, impacto social e bibliografia consultada (16
pontos) e pertinência da proposta em relação a uma das linhas de pesquisa do
Programa (7 pontos). O candidato deverá obter nota igual ou maior que 21
(vinte e um) pontos para ser aprovado. As notas da avaliação do projeto de
pesquisa serão divulgadas na página web do Programa no dia 01 de fevereiro
de 2021. Somente os candidatos aprovados nesta prova participarão da etapa
seguinte.
Leia-se: 7.2 A primeira etapa, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá
na Análise do Projeto de Pesquisa. Serão avaliados, em um total de 30 (trinta)
pontos, os 8 seguintes itens: Fundamentação (7 pontos), objetivo, metodologia,
resultados esperados, impacto social e bibliografia consultada (16 pontos) e
pertinência da proposta em relação a uma das linhas de pesquisa do Programa

(7 pontos). O candidato deverá obter nota igual ou maior que 21 (vinte e um)
pontos para ser aprovado. As notas da avaliação do projeto de pesquisa serão
divulgadas na página web do Programa no dia 08 de fevereiro de 2021.
Somente os candidatos aprovados nesta prova participarão da etapa seguinte.
Onde se lê: 7.5 A Defesa Oral do Projeto de Pesquisa terá a duração máxima
de 30 (trinta) minutos, sendo que o candidato terá, no máximo, 10 (dez)
minutos para se dedicar a apresentação oral e, no máximo, 20 (vinte) minutos
para a arguição do candidato pela Banca sobre quaisquer aspectos referentes
ao Projeto de Pesquisa, sua relação com o Programa de Pós-graduação e a
linha de pesquisa selecionada no ato da inscrição. Cabe ressaltar que a defesa
oral será desenvolvida sem utilização de recursos visuais, como áudio e vídeo.
A Defesa Oral do Projeto de Pesquisa será realizada entre 04 de fevereiro e 25
de fevereiro de 2021, via videoconferência, em que será utilizado a plataforma
RPN
(https://conferenciaweb.rnp.br/),
Microsoft
Teams
(https://www.microsoft.com/en/microsoft-365/microsoft-teams/free) ou Google
Meet (https://meet.google.com/). A arguição oral ocorrerá conforme
cronograma a ser divulgado na página do programa no dia 02/02/2021.
Leia-se: 7.5 A Defesa Oral do Projeto de Pesquisa terá a duração máxima de
30 (trinta) minutos, sendo que o candidato terá, no máximo, 10 (dez) minutos
para se dedicar a apresentação oral e, no máximo, 20 (vinte) minutos para a
arguição do candidato pela Banca sobre quaisquer aspectos referentes ao
Projeto de Pesquisa, sua relação com o Programa de Pós-graduação e a linha
de pesquisa selecionada no ato da inscrição. Cabe ressaltar que a defesa oral
será desenvolvida sem utilização de recursos visuais, como áudio e vídeo. A
Defesa Oral do Projeto de Pesquisa será realizada entre 10 de fevereiro e 25
de fevereiro de 2021, via videoconferência, em que será utilizado a plataforma
RPN
(https://conferenciaweb.rnp.br/),
Microsoft
Teams
(https://www.microsoft.com/en/microsoft-365/microsoft-teams/free) ou Google
Meet (https://meet.google.com/). A arguição oral ocorrerá conforme
cronograma a ser divulgado na página do programa no dia 08/02/2021
Belo Horizonte, 15 de janeiro de 2021. Profa. Sónia Maria Carvalho Ribeiro –
Coordenadora do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Análise e
Modelagem de Sistemas Ambientais.

