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Rl SOI.l (, AO C E P E N" 7.507 

Aprova as instrucoes normativas para a realizacao de 
processos de selecao de candidatos e estabelece as normas 
para aplicacao das politicas de acoes afirmativas para 
acesso aos cursos de mestrado e doutorado da UKOP. 

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensao da Universidade Federal de Ouro Preto, 
em sua 382a reuniao ordinaria, realizada em 23 de agosto de 2018, no uso de suas atribuicoes 
legais. 

Considerando a necessidade de aperfeicoamento dos editais dos processos de selecao de 
alunos para os programas de pos-graduacao stricto sensu da UFOP. em atendimento a Lei n.° 
12.527/11 e aos principios de isonomia. legalidade e seguranca juridica; 

Considerando os valores de compromisso. inclusao e responsabilidade social, de 
democratizacao do ensino e pluralizacao do conhecimento. definidos no Piano de 
Desenvolvimento Institucional 2016-2025 da UFOP; 

Considerando a Portaria Normativa MFC n° 13/2016 e a necessidade de regulamentar a 
Politica de Acoes Afirmativas. que preconiza a inclusao de negros. indigenas e pessoas com 
deflcicncia nos programas de pos-graduacao da UFOP; 

Considerando o Parecer n° 00131/2017/PROT/PFFUFOP/PGF/AGU. as fls. 03-06 do 
Processo Administrativo UFOP n.° 23109.003560/2017-60; 

Considerando o disposto nas Normas Gerais de Pos-Graduacao Stricto Sensu, anexo da 
Resolueao CEPE n.° 7.320. que regulamenta os criterios para admissao nos cursos de mestrado e 
doutorado academicos da UFOP. 

Art. 1° Aprovar as instrucoes normativas para a realizacao de processos de selecao de 
candidatos c estabelecer as normas para aplicacao das politicas de acoes afirmativas para acesso 
aos cursos de mestrado e doutorado da Universidade Federal de Ouro Preto. as quais passam a 
fazer parte desta resolueao. 

Art. 2" Determinar que todos os atos e documentos relacionados aos processos de selecao 
de candidatos aos cursos de pos-graduacao stricto sensu. incluindo cronogramas, editais. 
formularios e outros necessarios ao certame. sejam elaborados com base de instrucoes 
normativas supracitadas. 

R E S O L V E : 

Art. 3° Revogar a Resolueao CEPE n° 7.200. 
Ouro Preto. 23 de agosto de 2018. 
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INSTRUCOES NORMATIVAS PARA A R E A L I Z A C A O DE 
PROCESSOS DE S E L E C A O DE CANDIDATOS AOS CURSOS 

DE MESTRADO E DOUTORADO ABRIGADOS PELOS 
PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO STRICTO SENSU DA UFOP 

1. DO E D I T A L 

1.1. O edital sera publicado na pagina da Pro-Reitoria de Pesquisa e Pos-Graduacao 
(Propp) e nas paginas dos programas, em area reservada e de facil localizacao. 

1.2. Cada Programa de Pos-Graduacao (PPG) sera responsavel pela publicacao do edital 
em sua pagina. em area especillca do processo seletivo. 

1.3. O edital sera divulgado em outros meios que assegurem sua ampla publicidade, alem 
dos sitios eletronicos institucionais. 

1.4. O original impresso e assinado pelo coordenador do programa bem como toda a 
documentacao referente ao processo seletivo deverao ficar arquivados na secretaria do PPG por 
ate cinco anos. 

1.5. Os editais deverao conter, obrigatoriamente: 

a) os requisitos para inscricao; 

b) a documentacao especifica exigida para inscricao, conforme descrito nas Normas 
Gerais de Pos-Graduacao Stricto Sen.su da UFOP, alem de documentos adicionais 
que o PPG julgar necessario; 

c) as etapas do processo seletivo, incluindo. obrigatoriamente, as fases de inscricao, 
homologacao das inscricoes, sele9&o e divulga9ao de resultados e os prazos para 
recurso em cada etapa do processo, conforme estabelecido no item 5: 

d) o calendario de realizacao; 

e) o detalhamento do niimero de vagas, dos criterios de selecao e pontuacao do 
Curriculo Lattes e as informacoes sobre a composicao da comissao avaliadora; 

f) os criterios de desempate para classificacao dos candidatos. 

1.6. O edital devera ser enviado a Propp para avaliacao e aprova9ao antes de sua 
publicacao, atendendo aos prazos estabelecidos no calendario geral da P6s-Gradua9ao. 

2. DA S E L E C A O 
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2.1. Os criterios de selecao dos candidatos serao estabelecidos pelos colegiados dos 
programas de pos-graduacao. 

2.2. Para cada etapa, a comissao avaliadora devera preencher planilhas com a atribuicao 
dos pontos a cada candidato. de acordo com as diretrizes e parametros objetivos previamente 
fixados no edital de selecao. 

2.3. Na prova escrita. a comissao avaliadora devera divulgar as chaves de resposta 
juntamente com o resultado. 

2.4. Eventuals sorteios de pontos para as provas deverao ocorrer de forma publica. 

2.5. Para as provas escritas. devem ser observados os seguintes itens: 

a) Os candidatos serao identificados pelo numero de inscricao, devendo ser preservado 
o sigilo quanto a sua identidade. 

b) O candidato que assinar a prova ou que se identificar de qualquer maneira sera 
desclassificado. 

2.6. As provas nao escritas (entrevista, prova oral, leitura e outras) deverao ser gravadas 
por dispositivos digitais. e o conteudo das midias devera ser armazenado (com backup) na 
secretaria do programa pelo prazo de trinta dias apos a homologacao do resultado final. 

2.7. Nenhum criterio de selecao podera restringir o direito ao acesso e a igualdade de 
acesso a educacao, tal como a exigencia de cartas de referenda e declaracoes de empregadores. 

2.8. Devem ser evitados criterios avaliativos que nao possam ser aferidos por indicadores 
auditaveis. 

2.9. Devera estar expresso no edital o peso de cada etapa do processo seletivo. bem como 
sua natureza classificatoria ou eliminatoria. 

2.10. Os nomes dos membros da comissao avaliadora devem ser divulgados antes do 
inicio do processo. garantindo aos candidatos prazo para recurso de interdicao. no caso de haver 
parentesco ou outro tipo de relacao interpessoal que possa configurar suspeicao de qualquer um 
dos membros. Cabera ao colegiado do curso deliberar sobre o recurso. 

3. DA R E S E R V A E AMPLIACAO DO NUMERO DE VAGAS 

3.1. Em atendimento a Portaria Normativa MEC n° 13/2016, deverao ser reservadas pelo 
menos 10% das vagas ofertadas no processo seletivo para candidatos que se autodeclararem 
negros (pretos e pardos) ou indigenas e 10% das vagas ofertadas para preenchimento por 
candidatos que se autodeclararem com deficiencia, observando as seguintes determinacoes: 
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a) Os candidatos devem manifestar interesse na politica de reserva de vagas no 
momento da inscricao e se submeter as mesmas regras do processo seletivo definidas 
no edital. 

b) A documentacao especifica para a inscricao de candidatos optantes pela reserva de 
vagas bem como as normas e os procedimentos especificos a serem adotados no 
processo seletivo serao estabelecidos em norma expedida pela Propp. 

c) Nos casos em que a oferta de vagas for inferior a 10 (dez). a reserva de vagas para 
negros, indigenas e pessoas com deficiencia nao sera aplicada, tlcando todas as vagas 
disponiveis para ampla concorrencia. 

d) As vagas nao preenchidas por negros, indigenas ou pessoas com deficiencia poderao 
ser preenchidas pelos demais candidatos aprovados, com a estrita observancia da 
ordem de classificaeao do concurso. 

3.2. Em atendimento a Resolueao CEPE n° 4.350 e visando aprimorar os quadros de 
servidores efetivos da Instituicao. devera ser criado um adicional de 10% do total de vagas 
ofertadas para atendimento aos servidores tecnico-administrativos da UFOP que optarem por 
participar da politica de incentivo e forem aprovados na selecao. 

3.3. 0 candidato servidor tecnico-administrativo devera submeter-se as mesmas regras do 
processo seletivo definidas no edital e manifestar interesse pela politica de adicional de vagas no 
momento da inscricao, alem de cumprir o disposto na Resolueao CEPE 4350. 

3.4. A reserva de vagas estabelecida no item 3.1 nao esta atrelada a alocacao de bolsas, 
cuja politica de concessao e definida pelos programas de pos-graduacao com base na 
disponibilidade de bolsas e na classificaeao dos candidatos no processo seletivo. 

4. DOS RESULTADOS 

4.1. A divulgacao dos resultados sera realizada pelo numero de inscricao dos candidatos e 
em ordem crescente de classificaeao. 

4.2. Apos a realizacao de cada etapa. a banca avaliadora devera divulgar os resultados no 
sitio eletronico do programa, convocando os aprovados para as etapas seguintes, se for o caso. 

4.3. O resultado final sera divulgado apos a realizacao da ultima etapa da selecao, em 
carater preliminar. 

4.4. Aos candidatos sera assegurado o direito de ter vista do conteudo de suas provas 
(escritas ou nao) e planilhas de pontuacao. podendo solicitar acesso as copias de todos os seus 
documentos relativos ao certame. 
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5. DOS RECURSOS 

5.1. O prazo para interposicao de recurso sera de 24 horas a contar da divulgacao dos 
resultados e de 72 horas a contar da divulgaclo do resultado final preliminar. 

5.2. Os recursos serao interpostos para a banca avaliadora, que deliberara no prazo de 72 
horas. 

5.3. Apos a analise dos recursos, o colegiado do programa homologara o resultado final 
da selecao, divulgando-o nos termos do item 4.1. 

6. DA CONVOCACAO PARA MATRICULA 

6.1. A convocacao de candidatos aprovados sera realizada pelos programas pela ordem de 
classificaeao e sera publicada em suas paginas na internet. 

7. CONSIDERACOES FIN A IS 

7.1. Os atos administrativos de inscricao e interposicao de recursos poderao ser realizados 
por procuradores constituidos pelos candidatos. 

7.2. Casos omissos ou nao previstos nesta resolueao serao avaliados e decididos pelos 
respectivos colegiados dos programas de pos-graduacao e constarao de ata especifica. 

7.3. Os processos de selecao que estao em tramitacao sob a egide da Resolueao CEPE n° 
7200 permanecem regidos por ela. 
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