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Edital para inscrição em disciplina isolada

disciplina de Bioestatística

Data: 30 de março de 2017

O Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular, da Universidade Federal
de  Juiz  de  Fora  –  campus  Governador  Valadares  (PMBqBM/UFJF-GV),  torna  pública  a  abertura  das
inscrições para o processo seletivo para disciplina isolada da disciplina de  Bioestatística nos Cursos de
Mestrado e Doutorado  – turma 2017 (1º semestre).

De acordo com a Resolução Normativa nº 3 PMBqBM, aluno especial é qualquer candidato com diploma de
graduação dentro da grande área do programa (Ciências Biológicas/Saúde) que queira se matricular em
disciplinas específicas. O aluno especial não precisa estar vinculado a um programa de pós-graduação.

1. Inscrições

Por decisão do Colegiado do PMBqBM/UFJF-GV as inscrições estarão abertas, no período de 01 a 07 de
abril de 2017, das 14 às 18h, na Secretaria Acadêmica da UFJFGV, campus da Univale, Bloco D9 ou via e-
mail: coord.pmbqbm.gv@ufjf.edu.br . Não serão aceitas inscrições pelos correios.

É necessário o preenchimento do formulário de inscrição para realização de inscrição em disciplinas
isoladas, disponível em http://www.ufjf.br/pmbqbm/downloads/formularios/ .

2. Documentação

O Graduado não inscrito no Programa, ou o discente de outro Programa de mestrado ou doutorado, poderá
requerer matrícula como discente especial em disciplina isolada, mediante entrega presencial ou envio em
formato digital de:

a) formulário próprio preenchido e assinado, disponível em 
http://www.ufjf.br/pmbqbm/downloads/formularios/ ;
b) cópia simples de identidade;
c) cópia simples de CPF;
d) cópia simples de  certidão de nascimento ou de casamento;
e) diploma de graduação;
f) curriculum vitae, preferencialmente no modelo Lattes-CNPq, com comprovantes; 
g) carta dirigida ao PMBqBM/UFJF-GV com justificativa do pedido e articulação teórica de seus interesses
de pesquisa e com a(s) disciplina(s) pretendida(s);
h) (Opcional)  carta de recomendação de docente do programa.

As inscrições realizadas por e-mail deverão conter os documentos digitalizados gravados em formato pdf.
Não serão aceitos outros formatos de arquivos.

3.  Aproveitamento de Créditos

De acordo com a Resolução Normativa nº 3 PMBqBM o número de disciplinas que podem ser cursadas por
alunos especiais corresponde até o máximo de 45% do total de créditos exigidos para integralização do
curso (Mestrado = 12 créditos e Doutorado = 18 créditos).
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4. Disciplina oferecida

4.1. Bioestatística

4.2. Carga horária / Cronograma:  60h (04 créditos); Início: 17/04; Término: 28/08 (previsão).

4.3. Número de vagas: 03

4.4. Docente responsável: Profa. Dra. Fernanda de Oliveira Ferreira

5. Ementa:

Introdução  ao  método  estatístico;  Estatística  descritiva  e  análise  exploratória  dos  dados.  Técnicas  de
amostragem. Cálculo de tamanho amostral. Representação tabular e gráfica.  Abordagem geral dos testes
estatísticos  de hipóteses:  interpretação,  premissas  e  definição  de qual  deve  ser  utilizado.  Medidas  de
associação e efeito. 

6. Análise dos documentos 

De acordo com a Resolução Normativa nº 3 PMBqBM cada professor  responsável  por disciplina deve
decidir se o aluno pode ou não cursar sua disciplina, levando em consideração:

- a demanda de alunos em sua disciplina;
- a capacidade do aluno de obter aproveitamento (CV/experiência);
- a recomendação de um docente do programa;
- número de disciplinas que já foram cursadas como aluno especial (ver histórico atualizado do candidato).

7.  Resultado da seleção

O resultado da seleção será divulgado no endereço http://www.ufjf.br/pmbqbm/ até o  dia 12 de abril de
2017.  A aceitação  do  candidato  deverá  incluir,  ao  final  do  processo,  parecer  favorável  do  professor
responsável  pela  disciplina,  implicando  a  possibilidade  de  que  nem  todas  as  vagas  venham  a  ser
preenchidas.

8. Matrícula

A confirmação da matrícula se dará após a anuência do professor da disciplina e do coordenador do curso e
a confirmação da CDARA (Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos).

9. Informações adicionais

Pedidos de informações adicionais devem ser feitos apenas pelo e-mail: coord.pmbqbm.gv@ufjf.edu.br.

Governador Valadares, 30 de março de 2017.

Professora Cibele Velloso Rodrigues
Coordenação Local do PMBqBM
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