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Edital nº 581 de 14 de Dezembro de 2020 

Retifica o Edital nº 530 e 531 de 03 de dezembro de 2020 que tratam dos 

processos seletivos para ingresso aos cursos de pós-graduação de 

doutorado e mestrado, respectivamente, do Programa de 

Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas - PPGM-CF da UFRJ. 

 

O coordenador local do Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em 

Ciências Fisiológicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(PPGMCF/UFRJ) torna público o presente edital contendo retificações relativas 

aos editais Nº 530 e 531, de 03 de dezembro de 2020, publicado no Boletim da 

UFRJ Número 50 - 10 de dezembro de 2020 e no DOU de 04/12/2020 Edição 

232 Seção 3 Página 94, que trata da Seleção de Candidatos para o Mestrado e 

Doutorado Acadêmico em Ciências Fisiológicas para o primeiro período letivo de 

2021. 

 

Art.1º - Altera o Item VI.3 do Edital Nº 530 e 531 de 03 de dezembro de 

2020 com a inserção da prova de inglês bem como a sua data, horário, 

modalidade, solicitação e divulgação de recursos: 

VI.3 O processo seletivo ocorrerá  nas seguintes datas e horários: 

- 22/02/2020 (9:00-11:00h horário de Brasília): Prova escrita de conhecimentos 

de fisiologia assíncrona; 

- 22/02/2020 (14:30 – 16:30h horário de Brasília): Prova de inglês assíncrona; 

- 22/02/2020 (9:00-13:00h horário de Brasília): Análise de currículo (não há 

necessidade da presença dos candidatos) 

- 22/02/2020 (13:00-17:00h horário de Brasília): Correção da prova escrita; 

- 23/02/2020 (10:00h-12:00h horário de Brasília): Divulgação do resultado da 

prova escrita e da prova de inglês; 

- 23/02/2020 (12:00h-14:00h horário de Brasília): Solicitação de recurso do 



resultado da prova escrita e da prova de inglês; 

- 24/02/2020 (14:00h-17:00h horário de Brasília): Divulgação do resultado dos 

recursos; 

- 25/02/2020 (9:00h - 9:50h horário de Brasília): Entrega das apresentações em 

formato .pdf através de e-mail  pmpgcfprocessoseletivo@gmail.com; 

- 25/02/2020 (a partir das 10:00h horário de Brasília): Prova oral por 

videoconferência de forma síncrona- com apresentação do pré-projeto e 

arguição do mesmo através da plataforma google meet. Neste momento o aluno 

deverá apresentar documento com foto à banca examinadora para comprovar 

sua identidade; caso não apresente estará eliminado do processo seletivo. 

 

Art 2º - Altera o Item VII.I do Edital Nº 530 e 531 de 03 de dezembro de 

2020, sobre as etapas do processo seletivo, com a inserção e descrição da prova 

de inglês: 

i. Prova escrita - (eliminatória e assíncrona). Prova de 

conhecimentos em Ciências Fisiológicas: Será realizada em 

data e horário indicados no item VI.3 e terá duração de 2 horas. 

Os candidatos receberão uma lista com 08 questões sobre o 

conteúdo programático e deverão escolher 05 questões para 

responder. O envio destas questões, assim como o envio das 

respostas deverá ser realizado por e-mail 

pmpgcfprocessoseletivo@gmail.com identificando no campo 

de assunto (Mestrado_Resposta prova escrita_nome do 

candidato).  

 

ii. Prova de inglês – (eliminatória e assíncrona). Candidatos com 

certificado de proficiência em língua inglesa serão dispensados 

desta prova. Será realizada em data e horário indicados no item 

VI.3 e terá duração de 2 horas. Os candidatos receberão o 

resumo de um  (01) artigo científico em inglês publicado em 

revista da área de ciências fisiológicas e,  deverão proceder a 

tradução do mesmo. O envio do resumo, assim como o envio 

da tradução deverá ser realizado por e-mail 

pmpgcfprocessoseletivo@gmail.com identificando no campo 

de assunto (Mestrado_Resposta prova inglês_nome do 

candidato). 

iii.  Prova oral - peso 4,0 (classificatória e síncrona). Consistirá na 

defesa e na arguição do pré-projeto onde será avaliada a 



adequação do pré-projeto às linhas de pesquisa do programa, 

a experiência do candidato sobre o tema, métodos propostos e 

viabilidade para execução. As defesas e arguições ocorrerão 

ao vivo pela plataforma google meet, de forma remota, sendo 

gravada e mantidas sob sigilo pela Coordenação do PPGMCF.  

iv.  Análise de currículo - peso 3,0 (classificatória e assíncrona). 

Consistirá na análise do currículo lattes dos candidatos. 

 

Art 3º - Altera o Item VIII, do Edital Nº 530 e 531 de 03 de dezembro de 

2020, sobre a prova de inglês: 

VIII. Da Prova de Inglês 

VIII.1 Em relação a Prova de inglês – A prova de inglês visa avaliar a capacidade 

de compreensão da língua inglesa pelo candidato. No ato da prova, os 

candidatos receberão um resumo de um (01) artigo científico na área de ciências 

fisiologicas para ser traduzido. Será permitida a consulta a dicionário de inglês-

inglês ou inglês-português durante a realização da prova. Será vedada a 

consulta de outras ferramentas eletrônicas de tradução incluindo aparelhos 

celulares.  

VIII.2. No caso de solicitação de isenção da prova de inglês, o candidato deverá 

apresentar certificado de proficiência em língua inglesa até o dia 01 de maio de 

2022 para que a comissão deliberativa  julgue o pleito; 

VIII.4. Os candidatos que obtiverem nota inferior a 3 na prova de inglês estarão 

eliminados do processo seletivo. 
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