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Programa de Pós-Graduação em Saneamento, 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

 
Chamada especial para candidatos a Bolsas de 

Doutorado – 2021 

 

Estão abertas as inscrições para candidatura a bolsas concedidas ao PPG-SMARH, em nível de Doutorado, para 
os alunos ingressantes no Primeiro semestre de 2021, ou para os alunos veteranos do PPG-SMARH, 
preferencialmente com entrada no ano letivo de 2020 e não contemplados com outras bolsas. As bolsas, em 
total de 2 (duas), são referentes à Chamada 25/2020 do CNPq. 
 

 

INSCRIÇÕES 
 
As inscrições serão exclusivamente on-line, no período de 22/03/2021 a 28/03/2021, no site do PPG-SMARH no 
link http://www.smarh.eng.ufmg.br/doconlinepasso1.php?numaut=117. O Preenchimento do formulário de 
inscrição e a submissão do mesmo com os demais documentos solicitados no item DOS REQUISITOS PARA 

CANDIDATURA - Documentos Requeridos para Candidatura deste Edital, em arquivos digitalizados, devem ser 
realizados durante o período de vigência das inscrições. 
 
As bolsas se prestam ao desenvolvimento do projeto institucional do PPG-SMARH, intitulado “Ciclo urbano da 
água e as mudanças climáticas”, que agrega diversas linhas de pesquisa do Programa de Pós Graduação em 
Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG (PPG-SMARH), vindo de encontro à temática da 
sustentabilidade urbana, aqui sendo considerada sob o contexto dos recursos hídricos, a ser tratado de forma 
multidisciplinar pelas diferentes competências agregadas no PPG-SMARH.  
O objetivo proposto é o de valorização das águas urbanas enquanto recurso hídrico, por meio da integração, sob 
a perspectivas de mudanças climáticas, dos ciclos da água, de nutrientes e contaminantes dentro das áreas 
urbanas, de maneira a prevenir problemas de saúde pública e ambientais nos ecossistemas aquáticos.  
Os objetivos específicos do projeto institucional do PPG-SMARH são:  
1) Avaliação da qualidade de água de abastecimento e esgoto e de processos de tratamento por meio da 
identificação de poluentes emergentes (químicos e biológicos), avaliação e proposição de tecnologias de 
tratamento inovadoras, otimizadas e sustentáveis sob os aspectos técnicos, sociais e econômicos, visando a 
melhoria da qualidade do efluente tratado lançado no meio receptor e proteção da saúde pública;  
2) Melhoria da compreensão dos impactos das alterações no ciclo hidrológico em termos de quantidade e 
qualidade da água e do ar nos meios receptores por meio de tecnologias alternativas e inovadoras de 
monitoramento, como o uso de imageamento por satélite e dados de radar, e ferramentas de modelagem para 
correção de viés e predição; e  
3) Compreensão dos impactos das mudanças climáticas nos componentes do ciclo hidrológico e suas 
consequências na gestão das águas urbanas, assim como dos impactos da qualidade do ar local nas mudanças 
climáticas. O estudo deve ter enfoque na avaliação das mudanças no comportamento do padrão de chuvas 
intensas e concentrações dos poluentes atmosféricos, visando a identificação de alterações que possam ser 
atribuídas a mudanças climáticas e a proposição de ferramentas para avaliação do impacto dessas alterações no 
regime dos cursos hídricos e na resiliência das áreas urbanas. 
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VAGAS 
 
▪ São duas vagas em nível de doutorado. A duração máxima de cada uma das bolsas é de 48 meses. 

 

DOS REQUISITOS PARA CANDIDATURA 
 
▪ Poderão se candidatar todos os alunos do PPG-SMARH em nível de doutorado, preferencialmente os 

alunos ingressantes no Primeiro semestre de 2021 e os alunos veteranos do PPG-SMARH com entrada no 
ano letivo de 2020 e não contemplados com outras bolsas. Os alunos ingressantes no primeiro semestre 
de 2021 poderão se inscrever mesmo antes do registro na UFMG. Poderão se candidatar doutorandos das 
três áreas de concentração do PPG-SMARH. 

 

Documentos Requeridos para Candidatura: 
a) Histórico escolar de curso de graduação e comprovante de conclusão de curso de graduação (diploma – 
frente e verso em arquivo único – ou equivalente) expedido por estabelecimento oficial ou oficialmente 
reconhecido;  
b) Diplomas ou comprovantes de conclusão e históricos de cursos de pós-graduação stricto sensu e/ou lato 
sensu, quando houver;  
c) Curriculum Vitae – detalhado, é sugerido como modelo o Currículo Lattes (ver http://lattes.cnpq.br/);  
d) Curriculum Vitae – resumido em modelo padrão disponível no link 
http://www.smarh.eng.ufmg.br/docs/CVR-DOUT-2019-1.XLSx;  
e) Documentos comprobatórios de todos os itens informados no Curriculum Vitae resumido. A falta de algum 
desses documentos, sua ilegibilidade, a dubiedade da informação ou sua incompletude implicará em não 
pontuação no item a que se refere. Esses documentos deverão ser organizados e numerados de acordo com 
a sequência em que são mencionados no Curriculum Vitae resumido. Destaca-se que não é necessário 
apresentar as publicações na íntegra, bastando a página que contenha título, nomes de autores, nome do 
periódico ou dos anais ou ficha catalográfica;  
f) Declaração de disponibilidade, o candidato deverá submeter à secretaria do programa SMARH, no ato da 
inscrição, uma declaração de que não possui qualquer tipo de vínculo empregatício, inclusive como professor 
substituto, e apresentar a carteira de trabalho. Caso o candidato opte por se desligar de seu vínculo se for 
aprovado para a bolsa, o desligamento deve ocorrer em um prazo máximo de 7 dias contados da data de 
publicação do resultado e os documentos comprobatórios do desligamento devem ser encaminhados à 
secretaria do PPG-SMARH. Caso os documentos comprobatórios não sejam encaminhados à secretaria no 
prazo citado o candidato será desclassificado; 
g) Plano de pesquisa, apresentado no modelo disponível em http://www.smarh.eng.ufmg.br/docs/R-PLANO-
PESQ-2019-1.PDF, incluindo a definição do tema proposto, segundo o Quadro 1; 
h) Declaração de que, caso seja aprovado e a bolsa seja implantada em seu benefício, desiste do projeto de 
doutorado em curso e se compromete a desenvolver o tema do projeto apresentado ao presente edital. 
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Quadro 1 – Temas e respectivos orientadores para os projetos de doutorado 
 

Tema Objetivo específico (ver 
descrição dos objetivos 
específicos na página 1) 

Área de 
concentração 

Professor 
Orientador 

Caracterização espaço-temporal de 
precipitações extremas sob o 
princípio de invariância de escala: 
estruturas de dependência espacial, 
regionalização, modelagem não-
estacionária e projeções para o 
clima futuro. 

3 Recursos Hídricos Veber Costa 

Monitoramento e remoção de 
poluentes emergentes (bactérias e 
genes de resistência a antibióticos, 
vírus, entre outros) de efluentes: 
Avaliação de processos de 
tratamento e métodos de 
desinfecção para melhoria do 
efluente final e da qualidade 
ambiental. 

1 Saneamento Juliana Calabria 

Tecnologias inovadoras e 
sustentáveis para o tratamento de 
esgoto doméstico: UASB seguido de 
lagoas de alta taxa para remoção de 
poluentes emergentes em esgoto 
doméstico, podendo incluir vírus 
entéricos e do trato respiratório (ex. 
SARS-CoV-2) etc. 

1 Saneamento Cesar Mota 

Uso de tecnologias alternativas e 
inovadoras para monitoramento e 
caracterização espaço-temporal da 
concentração de poluentes 
ambientais: uso de imageamento 
por satélite, radar, drone e 
ferramentas de modelagem. 

2 Meio Ambiente Camila Amorim 
ou Taciana 
Albuquerque 

 
O Plano de Pesquisa deverá ser redigido pelo candidato, em 8 a 10 páginas, e deverá ser apresentado com 
uma folha de rosto (que não conta como página) contendo o título do Plano de pesquisa e o tema escolhido, 
dentre os 4 (quatro) temas propostos no Quadro 1; e  
i) Carta de motivação. A carta de motivação deverá ser apresentada com uma folha de rosto (que não conta 
como página) com a identificação do tema de pesquisa escolhido (ver Quadro 1 para os temas disponíveis) e 
a assinatura do candidato. A carta de motivação deverá ser redigida pelo candidato, com não mais de 2 
páginas, situando o novo projeto de pesquisa no contexto de sua trajetória científica e acadêmica e 
apresentando a inserção de seus estudos de pós-graduação em seu planejamento para atuação como 
pesquisador.  
 
O candidato poderá concorrer a apenas 01 (um) dos temas propostos, da mesma área de concentração para 
a qual foi aprovado no processo seletivo de entrada no PPG-SMARH.  
Os documentos enviados deverão estar legíveis, devidamente enquadrados na página (na posição que facilite 
a leitura sem necessidade de girar página), sem sombras ou manchas que dificultem a leitura e sem cortes 
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nas margens do texto por enquadramento inadequado (texto truncado). O descumprimento desses 
requisitos poderá justificar o indeferimento da inscrição.  
Só serão avaliadas as inscrições que atenderem às exigências deste Edital e que estiverem com a 
documentação completa. 
 

DA COMISSÃO EXAMINADORA  
 

A seleção dos candidatos às bolsas será realizada por Comissão Examinadora composta por um docente de 
cada área de concentração do Programa, designada pelo Colegiado dentre os professores credenciados do 
Programa e não contemplando os orientadores dos projetos propostos no presente Edital.  
 

DO PROCESSO SELETIVO 
 

O processo de seleção de candidatos consistirá em 3 avaliações, totalizando 100 pontos.  
1ª Avaliação: Análise de currículo, no valor de 40 pontos, distribuídos entre os quesitos (i) “experiência 
profissional na área após a graduação”, com a pontuação máxima de 10 pontos, (ii) “trabalhos científicos 
publicados na área”, com o máximo de 20 pontos, (iii) “titulação em pós-graduação stricto sensu e/ou lato 
sensu”, na área, com o máximo de 10 pontos. As notas finais da análise do currículo serão arredondadas ao 
nível de décimo de ponto. Na análise de currículo serão consideradas aquelas atividades relevantes para a 
área de concentração na qual o candidato se inscreveu.  
2ª Avaliação: Análise do texto escrito e arguição oral sobre o Plano de Pesquisa, no valor de 50 pontos, as 
quais serão feitas com base nos seguintes critérios: formato (máximo 5 pontos), originalidade e pertinência 
do tema (máximo 8 pontos), mérito científico (máximo 12 pontos), clareza na exposição de ideias e 
capacidade de síntese (máximo 10 pontos), viabilidade de execução da pesquisa e aderência do Plano a um 
dos temas propostos no Quadro 1 (máximo 15 pontos).  
3ª Avaliação: Análise do texto escrito e arguição oral sobre a motivação, no valor de 10 pontos, as quais 
serão feitas com base na avaliação geral da preparação e motivação do candidato para o desenvolvimento 
do novo tema de doutorado, considerando os seguintes aspectos: adequação de sua formação à temática 
escolhida (máximo 3 pontos), a compatibilidade do perfil do candidato com o tema escolhido (máximo 3 
pontos) e a disponibilidade para recebimento da bolsa com dedicação exclusiva (máximo 4 pontos).  
A divulgação da data e horário da Arguição Oral sobre o Plano de Pesquisa e a carta de motivação para cada 
candidato será feita no dia 31 de março de 2021 na página web do Programa.  
A análise e arguição oral do Plano de Pesquisa e a carta de motivação será realizada entre os dias 01 a 05 de 
abril de 2021, exclusivamente por meio de Skype, devendo o candidato providenciar um meio de 
comunicação online em videoconferência e informar o respectivo endereço eletrônico (Skype) no formulário 
de inscrição. O candidato se responsabilizará por testar a conexão com o Colegiado, caso solicitado, 
garantindo banda de internet com velocidade compatível para emissão de som e imagem em tempo real. 
O Colegiado não se responsabilizará por problemas na conexão não advindos de sua rede local.  
 

DO RESULTADO FINAL  

 
A Nota dos candidatos que participaram de todas as etapas do processo seletivo será a soma das notas 
obtidas nas Análises de Currículo, Análise do texto escrito e arguição oral sobre o Plano de Pesquisa e Análise 
do texto escrito e arguição oral sobre a Motivação.  
A escolha dos dois candidatos que receberão as duas bolsas disponíveis será realizada em duas etapas: Na 
etapa 1, a classificação dos candidatos será por área de concentração. Os candidatos que obtiverem a melhor 
nota para cada área de concentração seguirão para a etapa 2 da seleção. Na etapa 2 os candidatos 
selecionados na etapa 1 serão classificados, independente da área de concentração, por ordem decrescente 
das notas obtidas. Os dois candidatos melhores classificados na etapa 2 serão os aprovados.  
Caso haja algum impedimento ou desistência de um ou mais dos candidatos aprovados, repete-se as etapas 
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O resultado do julgamento e da classificação dos pedidos será publicado até o dia 14/04/2020, por meio de
nota afixada na Secretaria do PPG-SMARH e no campo “NOTÍCIAS” no site do Programa:

son
Busdia,

Prof” Borges de Lima
Coordenadora do Programa de Pós-graduação em

Saneamento Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG

Profa. Sonaly Cristina Rezende Borges de lima
Coordenadora do PPG-SMARH/UFMG


