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EDITAL DE RETIFICAÇÃO PRPG/UFLA N° 090/2019 

 

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

Lavras, no uso de suas atribuições regimentais, torna pública a reabertura do 

sistema para solicitação de isenção da taxa de inscrição através da seguinte 

retificação nos editais de seleção 2020/1: 

 

 

I. RETIFICAÇÃO DO CALENDÁRIO PARA PEDIDOS DE ISENÇÃO DA 
TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
 

Nos editais para ingresso em 2020/1, passa a vigorar a seguinte retificação: 

 

Onde se lê: 

 

Data Horário (de Brasília) Local Etapa 

09/09/2019 --------------------------------------- 
Publicação do Edital de 

Seleção pela PRPG: 
www.prpg.ufla.br 

Publicação do Edital 

11/09/2019 a 
11/10/2019 

De 0 (zero) hora do dia 
11/09/2019 até às 18 
(dezoito) horas do dia 

11/10/2019 

Inscrição no Site da 
PRPG: www.prpg.ufla.br 

Inscrições no Processo 
Seletivo 

16/09/2019 a 
20/09/2019 

De 0 (zero) hora do dia 
16/09/2019 até às 18 
(dezoito) horas do dia 

20/09/2019 

Site da PRPG: 
www.prpg.ufla.br 

Solicitação de isenção 
da taxa de inscrição 

25/09/2019 
A partir das 18 (dezoito) 

horas 
Site da PRPG: 

www.prpg.ufla.br 

Resultado preliminar 
da isenção de taxa de 

inscrição 

26/09/2019 a 
27/09/2019 

De 18 (dezoito) horas do dia 
26/09/2019 até às 18 
(dezoito) horas do dia 

27/09/2019 

Site da PRPG: 
www.prpg.ufla.br 

Interposição de 
recurso contra o 

resultado da isenção 
da taxa de inscrição 

02/10/2019 A partir das 18 (dezoito) horas 
Site da PRPG: 

www.prpg.ufla.br 

Resultado final da 
isenção da taxa de 

inscrição 

 

 

 

http://www.prpg.ufla.br/
http://www.prpg.ufla.br/
http://www.prpg.ufla.br/
http://www.prpg.ufla.br/
http://www.prpg.ufla.br/
http://www.prpg.ufla.br/


Leia-se: 

 

Data Horário (de Brasília) Local Etapa 

09/09/2019 --------------------------------------- 
Publicação do Edital de 

Seleção pela PRPG: 
www.prpg.ufla.br 

Publicação do Edital 

11/09/2019 a 
11/10/2019 

De 0 (zero) hora do dia 
11/09/2019 até às 18 
(dezoito) horas do dia 

11/10/2019 

Inscrição no Site da 
PRPG: www.prpg.ufla.br 

Inscrições no Processo 
Seletivo 

16/09/2019 a 
20/09/2019 

De 0 (zero) hora do dia 
16/09/2019 até às 18 
(dezoito) horas do dia 

20/09/2019 

Site da PRPG: 
www.prpg.ufla.br 

Solicitação de isenção 
da taxa de inscrição 

26/09/2019 
De 0 (zero) hora até às 18 

(dezoito) horas do dia 
26/09/2019 

Inscrição no Site da 
PRPG: www.prpg.ufla.br 

Reabertura do 
sistema para pedidos 
de isenção da taxa de 

inscrição 

27/09/2019 
A partir das 18 (dezoito) 

horas 
Site da PRPG: 

www.prpg.ufla.br 

Resultado preliminar 
da isenção de taxa de 

inscrição 

30/09/2019 a 
01/10/2019 

De 18 (dezoito) horas do dia 
30/09/2019 até às 18 
(dezoito) horas do dia 

01/10/2019 

Site da PRPG: 
www.prpg.ufla.br 

Interposição de 
recurso contra o 

resultado da isenção 
da taxa de inscrição 

02/10/2019 A partir das 18 (dezoito) horas 
Site da PRPG: 

www.prpg.ufla.br 

Resultado final da 
isenção da taxa de 

inscrição 

 
 
 

Lavras, 24 de setembro de 2019 
 
 
 
 

RAFAEL PIO 
Pró-Reitor de Pós-Graduação 
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