
 
 

 
 

2ª SELEÇÃO - MESTRADO 
 
 

RESULTADO FINAL  

Período: 13 a 17 de Julho de 2020 
 
 

AMPLA CONCORRÊNCIA 

CANDIDATOS CURRICULO 
(40 pontos) 

ENTREVISTA 
(60 pontos) 

TOTAL CLASSIFICAÇÃO 

PAT – 01.2020/2.2 - M 13,0 57,0 70,0 APROVADO 6º 

PAT – 02.2020/2.2 - M 10,8 60,0 70,8 APROVADO 4º 

PAT – 03.2020/2.2 - M 22,5 60,0 82,5 APROVADO 2º 

PAT – 04.2020/2.2 - M 21,0 60,0 81,0 APROVADO 3º 

PAT – 05.2020/2.2 - M 16,5 53,5 70,0 APROVADO 5º 

PAT – 06.2020/2.2 - M 40,0 45,0 85,0 APROVADO 1º 

PAT – 07.2020/2.2 - M 11,5 58,5 70,0 APROVADO 7º 

AÇÕES AFIRMATIVAS 

Não houve candidatos 

 
 

 
PRESIDENTE DA COMISSÃO: 
Prof. Tatiane Alve da Paixão 

 
Belo Horizonte, 17/07/2020. 

 

VER ABAIXO ORIENTAÇÕES GERAIS 

PARA REGISTRO UMFG e MATRICULA 

 
 
 
 
 
 



 

ORIENTAÇÕES GERAIS: 
 

QUANTO À MATRÍCULA - MESTRADO 
 

- Os candidatos aprovados deverão efetuar seu cadastro prévio, 

exclusivamente pela internet (https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio), no 

dia 23/07/2020(quinta-feira).  
 

PARA ESCOLHA DA ORIENTAÇÃO - DOUTORADO 
 

- O aluno deve preencher uma declaração indicando preferência para sua 
orientação no curso. O formulário de declaração para orientação será 
encaminhado, por e-mail, aos candidatos “Aprovados e Classificados”. 
- A declaração deverá ser enviada, por e-mail, no dia 21/07/2020 (terça-
feira), assinada e com a anuência (via assinatura digital) do pretendido 
orientador e aluno. 
 

QUANTO À LIBERAÇÃO DE BOLSA, VIA AGÊNCIA DE FOMENTO 
 

- O Programa esclarece que a aprovação do aluno não está vinculada à 
concessão de Bolsa de Estudo; 
 

- As informações para futuras concessões serão divulgadas, por e-mail, 
aos candidatos “Aprovados e Classificados”, bem como formulários que 
deverão ser preenchidos e encaminhados até no dia 22/07/2020 (quarta-
feira), assinada e com a anuência (via assinatura digital) do pretendido 
orientador e aluno. 
 

- ATENÇÃO: Para recebimento da bolsa o aluno precisa ter conta corrente 
no Banco do Brasil, em Agência de sua preferência. O aluno que ainda não 
possui conta no Banco do Brasil deve requerer, por e-mail, no dia 
22/07/2020 (quarta-feira), à Secretaria do Programa, Declaração de 
Matricula para abertura de conta corrente Universitária.  
 

ATENÇÃO - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 

1) No dia 20/07/2020, próxima segunda-feira, será enviado à todos os 
candidatos “Aprovados e Classificados”, por e-mail, instruções quanto 
à documentos para Registro UFMG, Matricula no Programa, indicação 
de orientação e possível indicação de cota referente bolsa de fomento 
com todos os formulários e procedimentos para próximos 
encaminhamentos. 

2) Toda declaração deverá ser entregue impressa e assinada na Secretaria 
em data a ser divulgada ao retorno das atividades. 

3) Dúvidas poderão ser sanadas por e-mail (ppp-pat@icb.ufmg.br) pelo 
telefone (3409-2575 ou 98822-0056) com a Secretária Cintya Menezes. 

4) Casos específicos devem ser relatados, por e-mail, para avaliação da 
Coordenação do Programa de cada caso. 
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