MESTRADO PROFISSIONAL – Base da proposta de funcionamento
Fluxo Continuo (até completar numero de vagas)

Instituição Publica ou
Privada – Apresenta o
problema a ser
solucionado e apoia

UFMG – Programa de
Mestrado Profissional
Orientador

Discente –
Apresenta
solução do
problema

Informações e dúvidas: mpmicrobiologia@gmail.com

Mestrado Profissional - Inscrição

Home Page –edital, inscrição, modelo documentos, aviso coordenador e Secretaria em
caso de nova inscrição, e redução automática de numero de vagas

Colegiado – – recebe informação, confirma a inscrição e solicita itens faltantes como prova
de inglês, indica e aprova banca formada por dois professores do Programa como titulares e
um professor como suplente. A Comissão de Seleção será divulgada, na Secretaria e na
Home Page, até 48 horas antes do início do processo seletivo. Secretaria insere dados da
banca, data defesa e horário e é divulgado automaticamente na Home page.

Discente –imprimir carta-convites e de declaração de participação (assinatura digital) ,
cartaz, e ata da Home Page- PPM acesso restrito, entregar junto com projeto* e CV para
a banca, fazer a reserva de sala com antecedência de 15 dias e divulgar defesa no
mural. No dia abrir a sala e conferir equipamento de projeção com 30 min antecedência,
livro presença, imprimir ata, café e água..
.
Banca de Seleção – assinatura atas, livro de presença
Docente - Se aprovado pela banca, deverá entregar documentos de inscrição na
Secretaria, atas assinadas e livro de presença. Secretaria faz cadastro prévio e libera
acesso para discente. Discente preenche formulário disponível no site
https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio e avisa Secretaria por email:
colposmicrob@icb.ufmg.br

Mestrado Profissional – Avaliação (Ler Edital)
1) Pré-projeto de Pesquisa Tecnológica ou de Desenvolvimento com no máximo 4
páginas, apresentando resumo, justificativa, objetivos, metodologia e referencias
bibliográficas
2)Curriculum Vitae na plataforma Lattes

1.exame de seleção será de caráter eliminatório e classificatório, e composta de
duas avaliações (a e b), e será realizada em datas e horários a serem divulgados
com 10 dias de antecedência. Para ser aprovado o candidato deverá alcançar, pelo
menos, 60% da soma das avaliações.
a) Apresentação pública do projeto de Mestrado, seguida de argüição oral, fechada,
conduzida pela Comissão de Seleção indicada pelo Colegiado. Argüição oral pela
banca examinadora do projeto apresentado na inscrição, e sobre conhecimentos
básicos para a área selecionada. Será avaliada, nesta etapa, a coerência do tema do
projeto com as linhas de pesquisa do Mestrado Profissional, a adequação da
metodologia proposta para realizar o projeto, o conhecimento teórico do candidato
a respeito do projeto proposto. A esta avaliação será atribuído um valor de 50
pontos, levando-se em conta o mérito científico e a originalidade (50%), a
exeqüibilidade (30%) e a adequação da metodologia proposta(20%).
b)Exame de currículo e histórico escolar,
com valor de 50 pontos, atribuindo-se 40% do valor ao desempenho acadêmico,
avaliado pelo histórico escolar, 20% à experiência na área, 20% a atualizações, e
20% a publicações.

