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Programa de Pós-Graduação em Genética 
 

  ENTRADA 02/2021 – MESTRADO – FLUXO CONTÍNUO 

ETAPAS 

• Número de Vagas: 18 (dezoito) 

• Período de Inscrição: 28/07/2021 a 31/08/2021; 

• Deferimento das Inscrições: 01/09/2021 e 02/09/2021 

• Recurso da homologação das inscrições: 03/09/2021 a 06/09/2021 

• Prova de Inglês: 08/09/2021 (quarta-feira) –Turno: Manhã 

O candidato receberá em seu e-mail o link para acessar o Google Forms e ter acesso à prova 10 

minutos antes da hora estipulada no edital. O candidato deverá submeter suas respostas no 

próprio programa/aplicativo antes do término do horário estipulado (1 hora de duração).  Após 

este período, o programa/aplicativo bloqueia todos os envios e o candidato não pode submeter 

suas respostas para correção.  Neste caso, não havendo como avaliar o candidato, este será 

automaticamente excluído do processo seletivo. 

• Prova de Genética: 10/09/2020 (sexta-feira) - Turno: Manhã 

O candidato receberá em seu e-mail o link para acessar o Google Forms e ter acesso à prova 10 

minutos antes da hora estipulada no edital. O candidato deverá submeter suas respostas no 

próprio programa/aplicativo antes do término do horário estipulado (1:30 hora de duração). Após 

este período, o programa/aplicativo bloqueia todos os envios e o candidato não pode submeter 

suas respostas para correção.  Neste caso, não havendo como avaliar o candidato, este será 

automaticamente excluído do processo seletivo. 

• Análise Curricular/Entrevistas/Análise de Anteprojeto: 14 e 15/09/2020 – Horários a 

combinar 

• Resultado Final: Até 17/09/2021 

• Pré-Matrícula: Até 24/09/2021 

 

Todos os documentos do processo seletivo estão disponíveis em: 

http://www.pggenetica.icb.ufmg.br/selecdown.php 

O barema: http://www.pggenetica.icb.ufmg.br/noticias/BAREMA.SELECAO.M.D%202019.1.pdf 

O edital completo: 

http://www.pggenetica.icb.ufmg.br/docs/Edital_Regular_Genetica_MD2021_30marco2021.pdf 

 

http://www.pggenetica.icb.ufmg.br/selecdown.php
http://www.pggenetica.icb.ufmg.br/noticias/BAREMA.SELECAO.M.D%202019.1.pdf
http://www.pggenetica.icb.ufmg.br/docs/Edital_Regular_Genetica_MD2021_30marco2021.pdf


Formulários: http://www.pggenetica.icb.ufmg.br/forms.php 

Belo Horizonte, 26 de julho de 2021. 
Prof. Dr. Frederico Marianetti Soriani 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Genética - 
Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais. 
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