Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto de Geociências
Programa de Pós-Graduação em Análise e Modelagem de Sistemas Ambientais

Edital Regular de Seleção 2021 –Mestrado e Doutorado – Vagas Remanescentes
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Análise e Modelagem de
Sistemas Ambientais do Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas
Gerais FAZ SABER que, no período de 09 de abril a 09 de maio de 2022 , estarão
abertas as inscrições de vagas remanescentes para a seleção de candidatos ao curso
MESTRADO E DOUTORADO, conforme previsto no item 2.5 do Edital Regular de
Seleção 2021 – publicado em 08 de outubro de 2021 nos Classificados do Estado de
Minas Gerais online.
1 – DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES
1.1 – As inscrições serão feitas exclusivamente pela Internet, acessando a página web
https://form.jotform.com/220756893517668. O candidato deve preencher o formulário
de inscrição e submeter os documentos solicitados no item 3.3 deste Edital,
digitalizados e em PDF, 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 09 de maio de 2022
(horário de Brasília).
2 – DAS VAGAS
2.1 – Serão oferecidas 09 (nove) vagas para o Mestrado e 03 (três) para Doutorado
para ingresso no segundo semestre letivo de 2022, sendo que, 03 três das 09 (nove)
vagas para Mestrado e 01 (uma) das 03 (três) para Doutorado, 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.
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 de Seleção 2021, com o seguinte cronograma:
Cronograma
Descrição
Período de Inscrição - Mestrado e Doutorado
Homologação das inscrições
Prazo para recurso homologação das inscrições
1ª etapa – análise do projeto
Resultado
Recurso 1ª etapa
2ª etapa – argüição de projeto
Resultado final
Recurso
Cadastro prévio
Prazo para entrega de documentos na secretaria
Envio da documentação ao DRCA pela Secretaria
do Programa

Data
09 de abril a 09 de maio
13 de maio
5 dias
30 de maio a 10 de junho
10 de junho
5 dias
13 a 24 de junho
24 de junho
10 dias
04 de julho a 08 de julho
07 de julho
08 de julho

Belo Horizonte, 17 de março de 2022.
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