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EDITAL DE RETIFICAÇÃO PRPG/UFLA N° 093/2019 

 

 
O Pró-Reitor de Pós-Graduação da Universidade Federal de 

Lavras, no uso de suas atribuições regimentais, torna pública a seguinte 

retificação: 

 

 

I. EDITAL PRPG Nº 089/2019 – Retificação do Edital PRPG Nº 
083/2019 - Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, 
ANEXO I, item 8. DO DETALHAMENTO DOS CRITÉRIOS DE 
SELEÇÃO POR ETAPA, ETAPA 02;  

 

No edital, passa a vigorar a seguinte retificação: 

 

 
No item 8. DO DETALHAMENTO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO POR 
ETAPA 
 

MESTRADO 

 

ETAPA 02 – Prova de Conhecimentos em Língua Inglesa  
A prova consistirá de textos e questões de múltipla escolha. Esta prova 
poderá envolver interpretação de artigos científicos e/ou questões de 
gramática. Todos os candidatos poderão realizar esta prova, porém, os 
candidatos desclassificados na Etapa 1 terão suas provas arquivadas sem 
correção. Assim, somente serão computadas as notas dos candidatos 
aprovados na etapa 1. Nesta etapa o(a) candidato(a) deverá ter em mãos um 
documento com foto e o comprovante de inscrição para identificar a sua 
prova. O (a) candidato(a) deverá identificar suas provas somente com o 
número de inscrição. Aquele que assinar a prova ou identificar-se será 
desclassificado(a). A prova deverá ser preenchida somente à caneta 
esferográfica azul ou preta (a lápis não será considerada). Será permitido 
apenas o uso de dicionário impresso na prova de inglês. 
 
 
Leia-se: 
 

ETAPA 02 – Prova de Conhecimentos em Língua Inglesa  



A prova consistirá de textos e questões de múltipla escolha. Esta prova 
poderá envolver interpretação de artigos científicos e/ou questões de 
gramática. Todos os candidatos poderão realizar esta prova, porém, os 
candidatos desclassificados na Etapa 1 terão suas provas arquivadas sem 
correção. Assim, somente serão computadas as notas dos candidatos 
aprovados na etapa 1. Prova de caráter eliminatório com nota mínima 
exigida de 50%. Nesta etapa o(a) candidato(a) deverá ter em mãos um 
documento com foto e o comprovante de inscrição para identificar a sua 
prova. O (a) candidato(a) deverá identificar suas provas somente com o 
número de inscrição. Aquele que assinar a prova ou identificar-se será 
desclassificado(a). A prova deverá ser preenchida somente à caneta 
esferográfica azul ou preta (a lápis não será considerada). Será permitido 
apenas o uso de dicionário impresso na prova de inglês. 
 
 

 
 
 

Lavras, 11 de novembro de 2019 
 
 
 
 

RAFAEL PIO 
Pró-Reitor de Pós-Graduação em exercício 


