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RETIFICAÇÃO DE EDITAL Nº 001/2021 COPG/PRPPG

Onde lê-se:

2.2 Período de inscrição: de 13 de janeiro de 2021 a 04 de fevereiro de 2021.

 

3.1.1 Enviar, pelo sistema de inscrição citado no item 2.3.1, até as 11:30 horas do dia 04 de fevereiro
de2021 (horário oficial de Brasília), os seguintes documentos digitalizados:

3.1.2 Apresentar à comissão de seleção por meio de ambiente virtual Google Meet (meet.google.com), no
dia e horário do início da prova escrita (dia 08 de fevereiro de 2021, a partir das 13:00 horas), documento
de identificação com foto (carteira de identidade, carteira de trabalho ou carteira de habilitação);

3.2.1 Enviar, pelo sistema de inscrição citado no item 2.3.1, até as 11:30 horas dia 04 de fevereiro de
2021 (horário oficial de Brasília), os seguintes documentos digitalizados:

3.3.1 Enviar, pelo sistema de inscrição citado no item 2.3.1, até as 11:30 horas do dia 04 de fevereiro
de2021 (horário oficial de Brasília), os seguintes documentos digitalizados:

3.3.2 Apresentar à comissão de seleção por meio de ambiente virtual Google Meet (meet.google.com),no
dia e horário do início da prova escrita (dia 08 de fevereiro de 2021, a partir das 13:00 horas),documento
de identificação com foto (carteira de identidade, carteira de trabalho ou carteira de habilitação);

 

4.1 O processo de seleção será realizado de 08 a 12 de fevereiro de 2021, sendo composto pelas etapas
abaixo descritas:

4.1.1 Nível MESTRADO

a) Prova escrita em modo remoto, no dia 08 de fevereiro de 2021, com consulta bibliográfica facultativa,
consistindo de perguntas que contemplarão conhecimentos gerais e específicos em Ciências
Farmacêutcas, de acordo com o item 5.1, elaboradas com base em um artigo científico, fornecido no
momento da prova, relativo à linha de pesquisa escolhida pelo (a) candidato (a). Esta prova terá duração
de 3 (três) horas, a contar do envio do material, e terá caráter eliminatório e classificatório (nota mínima:
cinco).
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A sala virtual será aberta às 13:00 horas, do dia 08 de fevereiro de 2021, para eventuais testes, pela banca
e pelos candidatos; às 13:30 horas, terão início os trabalhos de 

apresentação dos candidatos e da banca, que fará a leitura de avisos pertencentes ao processo; e às 14:00
horas, terá início a prova escrita.

4.1.2 Nível DOUTORADO

a) Os candidatos ao doutorado não realizarão prova escrita, mas deverão enviar, pelo sistema de inscrição
citado no item 2.3.1, até as 11:30 horas do dia 04 de fevereiro de 2021 (horário oficial de Brasília), os
documentos listados no item 3.2.

c) Defesa do pré-projeto de pesquisa realizada de modo remoto, em sessão virtual pelo Google Meet
sendo vedada a presença dos demais candidatos. Entretanto, todos os candidatos deverão se apresentar no
dia 11 de fevereiro de 2021, às 9:00 horas, no mesmo ambiente virtual, para o sorteio da ordem de
apresentação e defesa dos pré-projetos e estabelecimento do horário de apresentação de cada candidato, as
quais ocorrerão em seguida, podendo se estender até o dia 12 de fevereiro de 2021,conforme o número
existente de candidatos. O (a) candidato (a) terá o tempo de 15 (quinze) minutos para a apresentação do
pré-projeto e, após esta apresentação, ele (a) será arguido sobre o mesmo pela comissão de seleção. O
tempo da arguição será de, no máximo, 30 minutos, divididos em 15 minutos, para as perguntas da banca,
e 15 minutos, para as respostas do candidato. Esta avaliação terá caráter eliminatório e classificatório (nota
mínima: seis).

4.1.3 Nível DOUTORADO DIRETO

A sala virtual será aberta às 13:00 horas, do dia 08 de fevereiro de 2021, para eventuais testes, pela banca
e pelos candidatos; às 13:30 horas, terão início os trabalhos de apresentação dos candidatos e da banca,
que fará a leitura de avisos pertinentes ao processo; e às 14:00 horas, terá início a prova escrita. Esta prova
terá duração de 3 (três) horas, a contar do envio do material, e terá caráter eliminatório (nota mínima: seis);

c) Defesa do pré-projeto de pesquisa realizada de modo remoto, em sessão virtual pelo Google Meet
sendo vedada a presença dos demais candidatos. Entretanto, todos os candidatos deverão se apresentar no
dia 11 de fevereiro de 2021, às 9:00 horas, no mesmo ambiente virtual, para o sorteio da ordem de
apresentação e defesa dos pré-projetos e estabelecimento do horário de apresentação de cada candidato, as
quais ocorrerão em seguida, podendo se estender até o dia 12 de fevereiro de 2021,,conforme o número
existente de candidatos. O (a) candidato (a) terá o tempo de 15 (quinze) minutos para a apresentação do
pré-projeto e, após esta apresentação, ele (a) será arguido sobre o mesmo pela comissão de seleção. O
tempo da arguição será de, no máximo, 30 minutos, divididos em 15 minutos, para as perguntas da banca,
e 15 minutos, para as respostas do candidato. Esta avaliação terá caráter eliminatório e classificatório (nota
mínima: seis).

4.3 A relação dos alunos selecionados será disponibilizada na página do PPGCF (hp://www.unifal-
mg.edu.br/ppgcfarmacêuticas/node/9) até o dia 22 de fevereiro de 2021.

 

6.5 Para o nível MESTRADO:

6.5.2 Não será permitida a entrada no ambiente virtual após o horário de início da prova (14h);
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6.5.3 O artigo científico e o arquivo com as questões serão disponibilizados pelo endereço de e-mail do(a)
candidato (a), conforme cadastrado no ato da inscrição. O material para a prova será disponibilizado
apenas aos (às) candidato (as) que se apresentarem, no ambiente virtual, no dia e horário da prova escrita
(08 de fevereiro de 2021, até às 14:00).

6.5.6 As questões deverão ser respondidas pelo candidato com caneta azul ou preta. Ao finalizar aredação
de suas respostas, esse documento deverá ser digitalizado (escâner ou foto) pelo (a) candidato(a) e
enviado ao e-mail: ppgcf.selecao@unifal-mg.edu.br até as 17:20h. Não serão aceitos e-mails com horário
de envio após este prazo.

6.7.2 Não será permitida a entrada na seção virtual após o horário de início da prova (14h);

6.7.3 Os artigos científicos e o arquivo com as questões serão disponibilizados pelo endereço de e-mail do
(a) candidato (a), conforme cadastrado no ato da inscrição. O material para a prova será disponibilizado
apenas aos (às) candidato (as) que se apresentarem, no ambiente virtual, no dia e horário da prova escrita
(08 de fevereiro de 2021, até às 14:00).

As questões deverão ser respondidas pelo candidato com caneta azul ou preta. Ao finalizar a redação
desuas respostas, esse documento deverá ser digitalizado (escâner ou foto) pelo (a) candidato (a) e
enviado ao e-mail: ppgcf.selecao@unifal-mg.edu.br até as 17:20h. Não serão aceitos e-mails com horário
de envio após este prazo.

 

Leia-se:

2.2 Período de inscrição: de 13 de janeiro de 2021 a 25 de fevereiro de 2021.

 

3.1.1 Enviar, pelo sistema de inscrição citado no item 2.3.1, até as 11h30m do dia 25 de fevereiro de
2021 (horário oficial de Brasília), os seguintes documentos digitalizados:

3.1.2 Apresentar à comissão de seleção por meio de ambiente virtual Google Meet (meet.google.com), no
dia e horário do início da prova escrita (dia 02 de março de 2021, a partir das 07h30m), documento de
identificação com foto (carteira de identidade, carteira de trabalho ou carteira de habilitação);

3.2.1 Enviar, pelo sistema de inscrição citado no item 2.3.1, até as 11h30m do dia 25 de fevereiro de
2021 (horário oficial de Brasília), os seguintes documentos digitalizados:

3.3.1 Enviar, pelo sistema de inscrição citado no item 2.3.1, até as 11h30m do dia 25 de fevereiro de
2021 (horário oficial de Brasília), os seguintes documentos digitalizados:

3.3.2 Apresentar à comissão de seleção por meio de ambiente virtual Google Meet (meet.google.com), no
dia e horário do início da prova escrita (dia 02 de março de 2021, a partir das 07h30m), documento de
identificação com foto (carteira de identidade, carteira de trabalho ou carteira de habilitação);

 

4.1 O processo de seleção será realizado de 02 a 06 de março de 2021, sendo composto pelas etapas
abaixo descritas:
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4.1.1 Nível MESTRADO

a) Prova escrita em modo remoto, no dia 02 de março de 2021, com consulta bibliográfica facultativa,
consistindo de perguntas que contemplarão conhecimentos gerais e específicos em Ciências
Farmacêutcas, de acordo com o item 5.1, elaboradas com base em um artigo científico, fornecido no
momento da prova, relativo à linha de pesquisa escolhida pelo (a) candidato (a). Esta prova terá duração
de 3 (três) horas, a contar do envio do material, e terá caráter eliminatório e classificatório (nota
mínima:cinco).

A sala virtual será aberta às 07h30m, do dia 02 de março de 2021, para eventuais testes, pela banca e
pelos candidatos; às 08h, terão início os trabalhos de apresentação dos candidatos e da banca, que fará a
leitura de avisos pertinentes ao processo; e às 08h30m, terá início a prova escrita.

4.1.2 Nível DOUTORADO

a) Os candidatos ao doutorado não realizarão prova escrita, mas deverão enviar, pelo sistema de inscrição
citado no item 2.3.1, até as 11h30m do dia 25 de fevereiro de 2021 (horário oficial deBrasília), os
documentos listados no item 3.2.

c) Defesa do pré-projeto de pesquisa realizada de modo remoto, em sessão virtual pelo Google Meet
sendo vedada a presença dos demais candidatos. Entretanto, todos os candidatos deverão se apresentar no
dia 04 de março de 2021, às 14h, no mesmo ambiente virtual, para o sorteio da ordem de apresentação e
defesa dos pré-projetos e estabelecimento do horário de apresentação de cada candidato, as quais
ocorrerão em seguida, podendo se estender até o dia 06 de março de 2021, conforme o número existente
de candidatos. O (a) candidato (a) terá o tempo de 15 (quinze) minutos para a apresentação do pré-projeto
e, após esta apresentação, ele (a) será arguido sobre o mesmo pela comissão de seleção. O tempo da
arguição será de, no máximo, 30 minutos, divididos em 15 minutos, para as perguntas da banca, e 15
minutos, para as respostas do candidato. Esta avaliação terá caráter eliminatório e classificatório (nota
mínima: seis).

4.1.3 Nível DOUTORADO DIRETO

A sala virtual será aberta às 07h30m, do dia 02 de março de 2021, para eventuais testes, pela banca e
pelos candidatos; às 08h, terão início os trabalhos de apresentação dos candidatos e da banca, que fará a
leitura de avisos pertinentes ao processo; e às 08h30m, terá início a prova escrita. Esta prova terá duração
de 3 (três) horas, a contar do envio do material, e terá caráter eliminatório (nota mínima: seis);

c) Defesa do pré-projeto de pesquisa realizada de modo remoto, em sessão virtual pelo Google Meet
sendo vedada a presença dos demais candidatos. Entretanto, todos os candidatos deverão se apresentar no
d ia 04 de março de 2021, às 14 horas, no mesmo ambiente virtual, para o sorteio da ordem de
apresentação e defesa dos pré-projetos e estabelecimento do horário de apresentação de cada candidato, as
quais ocorrerão em seguida, podendo se estender até o dia 06 de março de 2021, conforme o número
existente de candidatos. O (a) candidato (a) terá o tempo de 15 (quinze) minutos para a apresentação do
pré-projeto e, após esta apresentação, ele (a) será arguido sobre o mesmo pela comissão de seleção. O
tempo da arguição será de, no máximo, 30 minutos, divididos em 15 minutos, para as perguntas da banca,
e 15 minutos, para as respostas do candidato. Esta avaliação terá caráter eliminatório e classificatório (nota
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mínima: seis).

4.3 A relação dos alunos selecionados será disponibilizada na página do PPGCF (hp://www.unifal-
mg.edu.br/ppgcfarmacêuticas/node/9) até o dia 10 de março de 2021.

 

6.5 Para o nível MESTRADO:

6.5.2 Não será permitida a entrada no ambiente virtual após o horário de início da prova (08h30m);

6.5.3 O artigo científico e o arquivo com as questões serão disponibilizados pelo endereço de e-mail do(a)
candidato (a), conforme cadastrado no ato da inscrição. O material para a prova será disponibilizado
apenas aos (às) candidato (as) que se apresentarem, no ambiente virtual, no dia e horário da prova escrita
(02 de março de 2021, às 08h30m).

6.5.6 As questões deverão ser respondidas pelo candidato com caneta azul ou preta. Ao finalizar a
redação de suas respostas, esse documento deverá ser digitalizado (escâner ou foto) pelo (a) candidato(a) e
enviado ao e-mail: ppgcf.selecao@unifal-mg.edu.br até as 11h50m do dia 02 de março de 2021. Não
serão aceitos e-mails com horário de envio após este prazo.

6.7.2 Não será permitida a entrada no ambiente virtual após o horário de início da prova (08h30m);

6.7.3 Os artigos científicos e o arquivo com as questões serão disponibilizados pelo endereço de e-maildo
(a) candidato (a), conforme cadastrado no ato da inscrição. O material para a prova será disponibilizado
apenas aos (às) candidato (as) que se apresentarem, no ambiente virtual, no dia e horário da prova escrita
(02 de março de 2021, às 08h30m).

As questões deverão ser respondidas pelo candidato com caneta azul ou preta. Ao finalizar a redação de
suas respostas, esse documento deverá ser digitalizado (escâner ou foto) pelo (a) candidato (a) e enviado
ao e-mail: ppgcf.selecao@unifal-mg.edu.br até as 11h50m do dia 02 de março de 2021. Não serão
aceitos e-mails com horário de envio após este prazo.

 

Alfenas, 04 de fevereiro de 2021.
 

 
Profa. Dra. Vanessa Bergamin Boralli Marques

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação

Documento assinado eletronicamente por Vanessa Bergamin Boralli Marques, Pró-
Reitor(a) de Pesquisa e Pós-Graduação, em 04/02/2021, às 13:27, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifal-
mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0461540 e o código CRC 048CF0E3.
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Referência: Processo nº 23087.019519/2020-14 SEI nº 0461540
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