UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS MORFOLÓGICAS

COMUNICADO
Prezados, em virtude do recente aumento no número de novos casos de Covid-19 em
todo o Brasil, a Direção do ICB recomenda que as atividades presenciais de ensino,
pesquisa, extensão e administrativas sejam preferencialmente realizadas de forma remota.
Desta forma, o PCM vem informar que a seleção de mestrado 2022_1 será realizada
nesse formato.
Para tanto, as seguintes alterações na etapa de avaliação dos candidatos serão
implementadas:
A seleção dos (as) candidatos(as) será feita em modo remoto por plataforma com
endereço a ser disponibilizado aos candidatos com inscrição validada pela pós-graduação,
fornecido diretamente ao endereço eletrônico (e-mail) informado pelos(as) candidatos(as).
O(a) candidato(a) deverá se apresentar à Comissão de Seleção para prova oral remota no
dia 08 de fevereiro de 2022, contando com a presença de um representante discente e
podendo ser acompanhada pelo(a) orientador(a).
A avaliação consistirá de:
a) Avaliação de Conteúdo – O(a) candidato(a) deverá responder a três questões orais
formuladas com base no programa da área específica escolhida pelo candidato e a duas
questões formuladas com base em artigo previamente fornecido, também segundo área
específica escolhida pelo candidato. Cada candidato terá no máximo dez minutos para
responder a cada questão. Os artigos serão fornecidos aos candidatos 48h antes do início
das provas por meio do endereço eletrônico (e-mail) informado pelos(as) candidatos(as).
Durante a prova, os candidatos devem ter acesso a videoconferência e não poderão
portar qualquer material didático ou de referência.
b) Avaliação de memorial e curriculum – O(a) candidato(a) será arguido pela
Comissão de Seleção sobre o seu memorial e sobre o seu curriculum vitae. Esta parte da
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prova oral tem como objetivo aprofundar a avaliação do nível de conhecimento teóricometodológico do(a) candidato(a).
A Comissão de Seleção seguirá a ordem alfabética para as apresentações orais de
acordo com um cronograma enviado aos candidatos. O resultado das provas será divulgado
no site do Programa no dia seguinte ao término das provas. As gravações das provas dos
candidatos poderão ser disponibilizadas.
c) Caso o candidato discorde da nota atribuída às provas realizadas, poderá solicitar
por e-mail a gravação de sua apresentação até às 18h00 do dia de divulgação do resultado
e formular um pedido de recurso direcionado à Banca Avaliadora a ser enviado por e-mail
até às 16h00 do dia posterior à divulgação do resultado. Os e-mails em questão são:
posgradpcm@icb.ufrj.br e haraujo@histo.ufrj.br.
d) O recurso deverá ser formulado por escrito e exclusivamente pelo candidato,
incluindo o embasamento bibliográfico e as justificativas que motivaram o pedido.
e) Prova de inglês - todo(a) candidato(a) deverá realizar uma prova de inglês durante
o primeiro ano de Mestrado, de forma presencial em data a ser definida. A prova consistirá
da tradução de um resumo de artigo em inglês. Esta etapa é obrigatória para a continuidade
do aluno na pós-graduação assim como para a defesa da dissertação.
Todas as outras informações relativas ao processo seletivo permanecem como
previstas no Edital de abertura da seleção, nº 956, de 06 de dezembro de 2021.

_______________________________________________________
Helena Maria Marcolla Araujo
Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Ciências Morfológicas
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