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 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
RETIFICAÇÃO AO EDITAL CBIOL/NUPEB Nº 01/2020 

 SELEÇÃO DE DOUTORADO 

 
 
 

Onde se lê: 
 

.1.1 O Exame de Seleção de que trata este Edital tem como objetivo selecionar candidatos que 
comprovem conhecimento e aptidão para cursar o Programa de Pós- graduação em Ciências 
Biológicas (CBIOL) do NUPEB/UFOP, no quadriênio agosto-2020/julho-2024 (Curso de 
Doutorado), em estreita parceria com o Programa de Pós-Graduação em Parasitologia (CAPES 
nota 7) do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais via projeto 
CNPq (processo número 400875/2019-5) – Apoio à Formação de Doutores em Áreas 
Estratégicas, conforme o disposto no presente Edital. 

 

3.3 O período de inscrição será de 08/06/2020 a 08/07/2020.  

3.3., Todos os arquivos deverão estar nomeados conforme descrição do ITEM 3.1, e os 

comprovantes nomeados conforme numeração apresentada no Barema e encaminhados para o 

email cbiol.nupeb@ufop.edu.br até a data limite de 08/07/2020.  

3.5 A relação das inscrições homologadas será publicada no site do CBIOL a partir do dia 

09/07/2020. 

5.1 A prova de Inglês será realizada no dia 13/07/2020 às 09 h. O candidato irá receber o link de 

acesso à webconferência no email indicado na Ficha de Inscrição (Anexo II). Todos os 

candidatos deverão acessar a webconferência no dia 13/07/2020, às 09:00, e o não 

comparecimento implicará na eliminação do candidato; 

5.2 Os candidatos aprovados na prova de inglês apresentarão os respectivos seminários no dia 

16/07/2020 a partir de 09 h, de acordo com a ordem de inscrição e em seguida serão avaliados 

pela banca examinadora. O candidato irá receber o link de acesso à webconferência no email 

indicado na Ficha de Inscrição (Anexo II). Todos os candidatos deverão acessar a 

webconferência no dia 16/07/2020, às 09:00, já com suas apresentações prontas a serem 

apresentadas à banca examinadora e o não comparecimento implicará na eliminação do 

candidato; 

6.2 O resultado da prova de inglês estará disponível a partir do dia 14/07/2020, no site 

www.cbiol.nupeb.ufop.br 

6.3 O resultado final provisório estará disponível a partir do dia 17/07/2020, no site 

www.cbiol.nupeb.ufop.br 

6.4 A homologação do resultado final estará disponível a partir do dia 21/07/2020, no site 
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ANEXO IV 

Quadro Resumo dos Prazos 
 
 
 

Período de Inscrições 08/06/2020 a 08/07/2020 

Inscrições Homologadas 09/07/2020 

Prova de Inglês 13/07/2020 

Resultado da Prova de Inglês 14/07/2020 

Apresentação de Seminários 16/07/2020 

Resultado Final Provisório 26/07/2020 

Relação dos Candidatos Classificados 21/07/2020 

Matrícula dos Ingressantes  Será informada na página do Programa 

 
 
 

 

Leia-se: 
 

1.1 O Exame de Seleção de que trata este Edital tem como objetivo selecionar candidatos que 
comprovem conhecimento e aptidão para cursar o Programa de Pós- graduação em Ciências 
Biológicas (CBIOL) do NUPEB/UFOP, no quadriênio novembro-2020/outubro-2024 (Curso de 
Doutorado), em estreita parceria com o Programa de Pós-Graduação em Parasitologia (CAPES 
nota 7) do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais via projeto 
CNPq (processo número 400875/2019-5) – Apoio à Formação de Doutores em Áreas 
Estratégicas, conforme o disposto no presente Edital. 

3.3 O período de inscrição será de 08/06/2020 a 15/10/2020.  

3.3.3 Todos os arquivos deverão estar nomeados conforme descrição do ITEM 3.1, e os 

comprovantes nomeados conforme numeração apresentada no Barema e encaminhados para o 

email cbiol.nupeb@ufop.edu.br até a data limite de 15/10/2020.  

3.5 A relação das inscrições homologadas será publicada no site do CBIOL a partir do dia 

16/10/2020. 

5.1 A prova de Inglês será realizada no dia 19/10/2020 às 09 h. O candidato irá receber o link de 

acesso à webconferência no email indicado na Ficha de Inscrição (Anexo II). Todos os 

candidatos deverão acessar a webconferência no dia 19/10/2020, às 09:00, e o não 

comparecimento implicará na eliminação do candidato; 

5.2 Os candidatos aprovados na prova de inglês apresentarão os respectivos seminários no dia 

23/10/2020 a partir de 09 h, de acordo com a ordem de inscrição e em seguida serão avaliados 
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pela banca examinadora. O candidato irá receber o link de acesso à webconferência no email 

indicado na Ficha de Inscrição (Anexo II). Todos os candidatos deverão acessar a 

webconferência no dia 23/10/2020, às 09:00, já com suas apresentações prontas a serem 

apresentadas à banca examinadora e o não comparecimento implicará na eliminação do 

candidato; 

6.2 O resultado da prova de inglês estará disponível a partir do dia 20/10/2020, no site 

www.cbiol.nupeb.ufop.br 

6.3 O resultado final provisório estará disponível a partir do dia 26/10/2020, no site 

www.cbiol.nupeb.ufop.br 

6.4 A homologação do resultado final estará disponível a partir do dia 30/10/2020, no site 

www.cbiol.nupeb.ufop.br 

 

ANEXO IV 

Quadro Resumo dos Prazos 
 
 
 

Período de Inscrições 08/06/2020 a 15/10/2020 

Inscrições Homologadas 16/10/2020 

Prova de Inglês 19/10/2020 

Resultado da Prova de Inglês 20/10/2020 

Apresentação de Seminários 23/10/2020 

Resultado Final Provisório 26/10/2020 

Relação dos Candidatos Classificados 30/10/2020 

Matrícula dos Ingressantes  Será informada na página do Programa 
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