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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE
BIOLOGIA EM REDE NACIONAL
EDITAL No. 002/2017
SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE
BIOLOGIA EM REDE NACIONAL (PROFBIO) PARA O CURSO DE MESTRADO
PROFISSIONALPARA O SEGUNDO PERÍODO LETIVO DE 2017

PREÂMBULO

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação de Mestrado Profissional em Ensino de
Biologia em Rede Nacional, no uso de suas atribuições legais, torna público e estabelece a
retificação do Edital Nº 001/2017, nos itens a seguir descritos, mantendo inalterados os demais
itens do edital.
Item 1.5.
Onde se lê:
Será exigido do candidato, até o 12º (décimo segundo) mês de ingresso no curso, a
comprovação de proficiência em um idioma estrangeiro (inglês, francês ou espanhol). As
instruções específicas sobre o comprovante de proficiência estarão disponíveis no site da
Instituição Associada na qual o candidato fará o seu curso ou no site da Sede
(https://www.profbio.ufmg.br).
Leia-se:
Será exigida a capacidade de leitura e compreensão em língua Inglesa até o final do primeiro
semestre de curso por meio de exame específico.
Item 2.4.
Onde se lê:
As aulas presenciais do curso serão ministradas em apenas um dia da semana, entre segunda
e sábado. A definição deste dia será previamente estabelecida pelo Colegiado de cada
Instituição Associada, conforme divulgado no endereço eletrônico das mesmas ou no site da
Sede (https://www.profbio.ufmg.br).
Leia-se:
As aulas presenciais do curso serão às sextas-feiras.
Item 11.4.
Onde se lê:
Instruções específicas sobre o registro acadêmico em cada Instituição Associada serão
publicadas no respectivo site eletrônico indicado no ANEXO I ou no site da Sede
(https://www.profbio.ufmg.br).
Leia-se:
A admissão dos candidatos selecionados no curso se concretizará pelo seu registro na
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Secretaria de Administração Acadêmica (SAA). No ato do registro os candidatos deverão
apresentar os seguintes documentos:
I.Cópias autenticadas de Diploma do curso superior (frente e verso); Histórico Escolar do curso
superior; Carteira de Identidade; CPF; Título de Eleitor com último comprovante de votação;
Certificado de Reservista (candidatos do sexo masculino); Carteira de Identidade de
Estrangeiro, somente para os estrangeiros;
II. Comprovante de efetivo exercício de docência em Biologia, no Ensino Médio na rede Pública
de Ensino do Brasil;
III. Comprovante(s) do(s) tempo(s) de serviço como docente no serviço público.
O candidato selecionado deverá confirmar seu ingresso no curso até 01/08/2017 pelo email:
ibposeditais@unb.br.
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