
ORIENTAÇÃO AOS CANDIDATOS À SELEÇÃO 

MESTRADO E DOUTORADO 

 

Leia atentamente o Edital de Seleção. 

Inscrição: As inscrições deverão ser realizadas na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em 

Física, de segunda a sexta-feira, exceto em feriados e recessos acadêmicos, de 9:00 às 12:00 horas 

e 14:00 às 17:00 horas. As inscrições poderão também ser enviadas por correio eletrônico, para o 

endereço pgfisica@fisica.ufmg.br  

Contatos: telefone (31) 3409-5637; pgfisica@fisica.ufmg.br;  http://www.fisica.ufmg.br/posgrad . 

A primeira etapa do processo de seleção utiliza a nota obtida no Exame Unificado de Física – EUF 
(https://www.faurgs.ufrgs.br/SIAF/EUF). Serão consideradas notas obtidas nas cinco últimas 
edições do EUF (EUF 2016-2 a EUF 2018-2, inclusive). O candidato deverá ter obtido nota superior 
a média do EUF que realizou, para obter aprovação nesta etapa. 
 Provas: O processo de seleção ao Mestrado e ao Doutorado em Física para ingresso no 2º 

semestre de 2018 consistirá de: 

1 – Prova de conhecimentos (Exame Unificado em Física - EUF); 

2 – Exame do Curriculum Vitae e do Histórico Escolar; 

3 – Arguição oral; 

4 – Exame de compreensão de texto científico em língua inglesa; 

5 – Para estrangeiros, exame de compreensão de texto científico em língua portuguesa. 

Na arguição oral serão avaliados conhecimentos pertinentes à experiência acadêmica do 
candidato, e se fará confirmação/retificação dos dados do curriculum vitae e histórico escolar. Os 
seguintes aspectos serão considerados: descrição da área de trabalho pretendida e, para os 
candidatos ao Doutorado, uma descrição sucinta do trabalho de dissertação em andamento ou 
concluído, quando for o caso. O candidato também deverá fazer uma descrição sucinta do seu 
desenvolvimento acadêmico, incluindo estágios, iniciação científica, monitorias, bolsas e outras 
atividades pertinentes. É possível a realização das provas escritas em outra instituição. Para tanto, 
o candidato deverá sugerir, no formulário de inscrição, o nome e endereço eletrônico de um 
professor daquela instituição, que poderá ser responsável pela aplicação das provas e seu 
posterior envio pelo correio convencional e eletrônico à Secretaria do Programa. As provas 
escritas realizadas em outras instituições deverão obrigatoriamente ocorrer nas mesmas datas e 
horários daquelas realizadas no Departamento de Física da UFMG. Para a realização da arguição 
oral em outra instituição, o candidato deverá providenciar um meio de comunicação on-line em 
vídeo-conferência e informar o respectivo endereço eletrônico no formulário de inscrição. 
Candidatos com necessidades especiais deverão entrar em contato com a Secretaria do Programa, 
dentro do período das inscrições, para informar suas necessidades. 
 

 


