Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto de Ciências Biológicas
Programa de Pós-Graduação em Genética
ENTRADA 2022/1 - 2ª Entrada
MESTRADO REGULAR

ETAPAS


Número de Vagas: 15 (quinze)



Período de Inscrição: 16/03/2022 à 12/04/2022;



Deferimento das Inscrições: até 15/04/2022;



Recurso da homologação das inscrições: 18 e 19/04/2022



Prova de Inglês: 20/04/2022 (quarta-feira) –Turno: Manhã

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: 25/04/2022 (Segunda-feira) - Turno: Manhã

O candidato deverá submeter suas respostas no próprio programa/aplicativo antes do término
do horário estipulado (3 horas 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 de currículo/histórico escolar seguida de arguição oral: 28/04/2022 (quinta-feira)
– Horários e plataforma online de videoconferência serão posteriormente divulgados.



Resultado Final: Até 29/04/2022 (sexta-feira)



Pré-Matrícula: Até 06/05/2022 (sexta-feira)

Plataforma de aplicação das provas: Para a realização da prova de conhecimentos on-line, o
candidato deverá providenciar local adequado e certificar-se que seu dispositivo eletrônico
atende aos seguintes requisitos técnicos básicos: sistema operacional OS X 12 ou Windows 7
ou versão superior; possuir capacidade de processamento de dados igual ou superior à
capacidade de um processador Intel core i3; capacidade de memória aleatória (RAM) de no
mínimo 2 (dois) GB (gigabytes); espaço em disco de no mínimo 1 Gb; webcam externa ou
integrada e permissão de administrador para a instalação do aplicativo de segurança.

Também compete ao candidato providenciar serviço de conexão com a internet com
velocidade mínima de 2 Mbps (megabits por segundo).


O candidato é integralmente responsável pela garantia da qualidade de conexão via
internet, durante a realização da prova de conhecimentos, com a plataforma que será
utilizada para a realização da prova. Caso o candidato não consiga realizar ou finalizar
essa prova devido a problemas técnicos externos à UFMG que comprometam a conexão
do computador do candidato durante a prova on-line, não será aplicada uma nova prova
de conhecimentos e o candidato será desclassificado.



O candidato irá receber um e-mail de Boas Vindas da TestWe (empresa responsável pela
aplicação das provas), 10 dias antes da primeira etapa do Processo Seletivo. Nele será
enviado o link para o download do aplicativo e as credenciais do candidato (login e
senha). Estas credenciais serão utilizadas para acesso ao aplicativo no dia da prova. Será
de inteira responsabilidade do candidato informar o seu endereço eletrônico (e-mail)
corretamente no formulário de inscrição e acompanhar o recebimento deste e-mail na
data indicada. Caso não acuse o recebimento do e-mail ou tenha mudado de endereço
eletrônico, o candidato deverá informar ao Programa de Pós-Graduação imediatamente
pelo e-mail: pg-gen@icb.ufmg.br



O candidato é o único responsável para garantir o pleno funcionamento do seu
computador e uma conexão via Internet com a plataforma onde fará o download do
aplicativo, sua identificação no dia da prova e o seu envio. Após instalado o aplicativo, o
candidato é levado, automaticamente, a realizar um exame genérico para se familiarizar
com a plataforma. Posteriormente deverá realizar um segundo teste chamado “Teste
Técnico”, onde a câmera e o microfone serão testados e todos os procedimentos para
realização da prova poderão ser treinados. Não será aceito como motivo de
impossibilidade de realizar a prova qualquer relato de problema técnico ou de dificuldade
de uso do aplicativo pelo candidato no dia da prova. Caso o candidato tenha qualquer
problema para realizar o Teste Técnico, ele deverá buscar com antecedência suporte
junto a TestWe no e-mail: suporte@testwe.eu.



No início da realização da prova remota, será solicitado ao candidato, a apresentar o
documento de identidade, original, informado no ato da inscrição.



Após o acesso com suas credenciais, a primeira ação do candidato será a captura, através
de sua câmera ou webcam de uma foto da sua face (orelhas devem estar visíveis e
deverão permanecer assim durante toda a realização da prova), em seguida uma foto do
seu documento informado no ato da inscrição, com o lado da foto virado para câmera, e

do “ambiente 360” (estas instruções serão enviadas no e-mail de boas vindas da TestWe).
O candidato deverá manter ao longo de todo o tempo de prova, seu rosto sempre bem
visível para a câmera de seu computador. A não visualização do rosto do candidato em
qualquer momento da prova poderá levar à desclassificação do candidato. Após
concluída a etapa de identificação, a prova estará acessível e o tempo para sua execução
passa a ser contado a partir deste instante.


Durante a realização da prova, o computador do candidato ficará bloqueado para acesso
externo à Internet, atalhos de teclado e todas as conexões externas (portas) serão
bloqueadas, com exceção da ligação a um monitor, a câmera, microfone, teclado e
mouse, de forma que apenas o aplicativo da prova estará acessível. Não serão permitidos
consulta e uso de nenhum outro material ou equipamento, tais como celulares
(smartphones), e fones de ouvido, calculadoras, livros, anotações e cadernos de notas,
outros sites, entre outros durante a realização da prova. Também não será permitida
consulta a terceiros.



Uma vez iniciada a prova, não será permitido ao candidato sair do ambiente/plataforma
de prova digital. Considera-se “sair do ambiente de prova” quaisquer ações que
envolvam a perda de foco ou da visibilidade do candidato pela câmera do computador.



Durante a realização da prova, o aplicativo, mesmo estando o computador desconectado
da Internet, faz o monitoramento contínuo do candidato por meio da gravação de
imagens e áudio ambiente. Estas informações são gravadas pelo aplicativo e
posteriormente transmitidas para a plataforma de provas pela Internet em conjunto com
as respostas dadas pelo candidato nas questões da prova. A análise posterior destas
gravações será um dos instrumentos utilizados para detecção de possíveis fraudes e
comportamentos suspeitos do candidato durante a realização da prova. O candidato
deverá estar ciente que no ato da inscrição já autorizou a gravação e o armazenamento
de suas imagens e áudios durante a realização da prova para uma posterior análise.
Candidatos que violarem qualquer regra estabelecida neste Edital e cujas provas
contiverem qualquer evidência de fraude, assegurando o contraditório e a ampla defesa,
serão eliminados do Exame.



Se por qualquer motivo alheio à sua vontade, a câmera e/ou microfone parar de
funcionar, o candidato poderá continuar realizando a prova normalmente. Qualquer
anomalia que ocorra durante a prova, será registrada pelo aplicativo e encaminhada,
juntamente com as respostas da prova, via Internet para o PPG Genética, a qual fará uma
análise e, caso se constate fraude, assegurando o contraditório e a ampla defesa, poderá

implicar na eliminação do candidato.


Após o término da prova o candidato terá o prazo de 1 hora para enviar a prova via
Internet por meio do aplicativo. O não envio da prova caracterizará o candidato como
ausente e ele será automaticamente eliminado da seleção. A conexão à Internet só é
necessária para a instalação prévia do aplicativo, no momento em que inicia a prova (nas
etapas de identificação e filmagem do local onde a prova está sendo realizada) e no
momento do envio da prova.



Não haverá prorrogação do tempo de duração previsto para a realização da prova,
qualquer que seja a alegação.



Sem prejuízo das sanções criminais e cíveis cabíveis, se, a qualquer tempo, for verificada
irregularidade e conduta ilícita ou contrária aos termos deste Edital a prova do candidato
será anulada, sendo o mesmo automaticamente eliminado deste Processo Seletivo.


Todos os documentos do processo seletivo estão disponíveis em:
http://www.pggenetica.icb.ufmg.br/selecdown.php
Edital Completo:
http://www.pggenetica.icb.ufmg.br/docs/Edital_Regular_Genetica_MD2022.final23dez2021.pd
f?src=6963
Formulários: http://www.pggenetica.icb.ufmg.br/forms.php

Belo Horizonte, 16 de março de 2022.
Prof. Dr. Frederico Marianetti Soriani
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Genética Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais.

