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RESOLUÇÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ENGENHARIA AMBIENTAL Nº 002/2012 

 

O Colegiado do Programa de Engenharia Ambiental em sua 117ª Reunião realizada em 5 

de outubro de 2012, no uso de suas atribuições estabelece normas para ingresso de alunos 

estrangeiros no ProAmb.  

 

Regras para ingresso no de alunos estrangeiros no ProAmb 

 

O aluno estrangeiro será admitido no ProAmb por duas vias possíveis:  

 

1. PEC/PG (Programa estudantes - convênio pós-graduação) que tem por objetivo beneficiar 

alunos de regiões com as quais o Brasil mantém acordos culturais e científicos, no caso da África, 

América do Sul e Caribe.  

 

Para solicitação da Carta de Aceite Condicional, o candidato deverá apresentar a seguinte 

documentação: 

 

 Formulário de inscrição com foto 

 Curriculum Vitae 

 Duas Cartas de Recomendação da universidade de origem do candidato (formato livre) 

 Projeto de pesquisa com anuência do provável orientador 

 Entrevista via ‘videoconferência’ com comissão definida pelo colegiado do ProAmb 

 

OBS.: O projeto de pesquisa deverá ter de 8 a 10 páginas, devendo o texto ser digitado em Times 

New Roman (12), com espaço simples entre linhas , estruturado com os seguintes itens: 

 Folha de rosto: Título, Nome do candidato, Área de Concentração, Linha de pesquisa 

 Introdução 
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 Objetivo geral e objetivos específicos 

 Relevância da pesquisa proposta 

 Originalidade do trabalho 

 Metodologia 

 Cronograma 

 Referências bibliográficas 

 

O projeto de pesquisa deverá ser redigido em Português. Em casos especiais, devidamente 

justificados e aceitos previamente pelo Colegiado, aceitar-se-á a apresentação em Espanhol ou 

em Inglês. O Colegiado irá decidir sobre o pedido com base nos documentos apresentados. 

 

2. Processo seletivo, conforme instruções de edital específico. Caso o candidato seja aprovado, 

caberá ao aluno buscar as fontes de custeio/bolsas de estudo, pois o ProAmb não possui 

bolsas de estudo para alunos estrangeiros. 

 

Ouro Preto, 05 de outubro de 2012. 

 

 

Prof. Dr. Sérgio Francisco de Aquino 

Presidente do Colegiado do ProAmb 
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