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UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01, DE 05 DE JANEIRO DE 2022 
 
Edital de Retificação nº 01, de 05 de janeiro de 2022, aos Editais PRPG de Demanda Específica nº 117/2021 - Programa de Pós em Ciência e 
Tecnologia da Produção Animal e nº 118/2021 - Programa de Pós-Graduação            em Desenvolvimento Sustentável e Extensão. 
 

I. NO EDITAL PRPG Nº 117/2021, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021: 

 

ONDE SE LÊ: 

 

2. DO CALENDÁRIO 

2.1 O cronograma do Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia da Produção Animal (PPGCTPA ) Mestrado Pro-
fissional- Demanda Específica  está listado na Tabela 2. 

Tabela 2. Cronograma do Processo Seletivo. 

Data Horário (de Brasília) Local Etapa 

17/12/2021 --------------------------------------- 
Publicação do Edital de Seleção pela 

PRPG: www.prpg.ufla.br 
Publicação do Edital 

18/12/2021 a 
05/01/2022 

De 0 (zero) hora do dia 18/12/2021 até às 18 (dezoito) 
horas do dia 05/01/2022 

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

Inscrição no Processo Seletivo  

06/01/2022 Horário de expediente bancário Banco do Brasil Último dia para pagamento da inscrição 
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18/12/2021 a 21/12/2021 
De 0 (zero) hora do dia 18/12/2021 até às 18 (dezoito) horas do 

dia 21/12/2021 
Formulário de inscrição do candidato Solicitação de isenção da taxa de inscrição 

22/12/2021 A partir das 18 (dezoito) horas Formulário de inscrição do candidato 
Resultado preliminar da isenção de taxa de 

inscrição 

22/12 a 23/12/2021 
De 18 (dezoito) horas do dia 22/12/2021 até as 18 (dezoito) horas 

do dia 23/12/2021 
Formulário de inscrição do candidato 

Interposição de recurso contra o resultado da 
isenção da taxa de inscrição 

24/12/2021 A partir das 18 (dezoito) horas Formulário de inscrição do candidato Resultado final da isenção da taxa de inscrição 

07/01/2022 A partir das 18h Site do programa Divulgação da lista de inscritos 

07 a 10/01/2022 
A partir das18 (dezoito) horas do dia 07/01/2022 até as 18 

(dezoito) horas do dia 10/01/2022 
Conforme instruções no site do programa 

Interposição de recurso contra a divulgação da 
lista de inscritos 

12/01/2022 A partir das 18 (dezoito) horas Site do programa 
Resultado da interposição de recurso contra a 

divulgação da lista de inscritos 

12/01/2022 A partir das 18 (dezoito) horas Site do programa 
Publicação da composição da banca e 
declarações de ausência de suspeição 

12/01/2022 A partir das 18 (dezoito) horas Site do programa Homologação das inscrições 

13/01/2022 a 24/01/2022 
Informação disponível no ANEXO deste edital. 

 
Etapa(s) de seleção 

27/01/2021  A partir das 18 (dezoito) horas Site do Programa Resultado Preliminar 

28/01/2022 a 
06/02/2022 

De 8 (oito) horas do dia 28/01/2022 até às 18     (dezoito) 
horas do dia 06/02/2022 

Formulário e instruções disponíveis nos 
Site do programa 

Interposição de recurso contra o 
resultado preliminar do processo 

seletivo 

09/02/2022 A partir das 18 (dezoito) horas Site do programa Resultado da interposição de recurso 

09/02/2022 A partir das 18 (dezoito) horas Site do programa 
Homologação do Resultado final: lista 

de candidatos selecionados 

 10/02/2022 a 15/02/2022 ______________________________________________ Instruções na página da DRCA 
Período de matrículas dos candidatos 

selecionados 
* Cronograma sujeito a alterações, que, em caso de ocorrência, serão divulgadas no site da PRPG (http://www.prpg.ufla.br/) no ícone Processo Seletivo. É de total responsabilidade dos candidatos e das candidatas a verificação 

constante das informações relacionadas ao processo seletivo.(1) O atraso no comparecimento à(s) prova(s) de seleção acarretará automática desclassificação do candidato(a).  
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LEIA-SE: 

 

2. DO CALENDÁRIO 

2.1 O cronograma do Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia da Produção Animal (PPGCTPA ) Mestrado 
Profissional- Demanda Específica  está listado na Tabela 2. 

Tabela 2. Cronograma do Processo Seletivo. 

Data Horário (de Brasília) Local Etapa 

17/12/2021 --------------------------------------- 
Publicação do Edital de Seleção pela 

PRPG: www.prpg.ufla.br Publicação do Edital 

18/12/2021 a 
12/01/2022 

De 0 (zero) hora do dia 18/12/2021 até às 18 (dezoito) 
horas do dia 12/01/2022 

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

Inscrição no Processo Seletivo do 
PPGDE 

13/01/2022 Horário de expediente bancário Banco do Brasil Último dia para pagamento da inscrição 

18/12/2021 a 21/12/2021 
De 0 (zero) hora do dia 18/12/2021 até às 18 (dezoito) horas do 

dia 21/12/2021 
Formulário de inscrição do candidato Solicitação de isenção da taxa de inscrição 

22/12/2021 A partir das 18 (dezoito) horas Formulário de inscrição do candidato 
Resultado preliminar da isenção de taxa de 

inscrição 

27 a 29/12/2021 
De 18 (dezoito) horas do dia 27/12/2021 até as 18 (dezoito) 

horas do dia 29/12/2021 
Formulário de inscrição do candidato 

Interposição de recurso contra o resultado da 
isenção da taxa de inscrição 

30/12/2021 A partir das 18 (dezoito) horas Formulário de inscrição do candidato Resultado final da isenção da taxa de inscrição 

14/01/2022 A partir das 18h Site do programa Divulgação da lista de inscritos 

14 a 17/01/2022 
A partir das18 (dezoito) horas do dia 14/01/2022 até as 18 

(dezoito) horas do dia 17/01/2022 
Conforme instruções no site do programa 

Interposição de recurso contra a divulgação da 
lista de inscritos 

19/01/2022 A partir das 18 (dezoito) horas Site do programa 
Resultado da interposição de recurso contra a 

divulgação da lista de inscritos 

19/01/2022 A partir das 18 (dezoito) horas Site do programa 
Publicação da composição da banca e 
declarações de ausência de suspeição 

19/01/2022 A partir das 18 (dezoito) horas Site do programa Homologação das inscrições 
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20/07/2022 a 31/01/2022 
Informação disponível no ANEXO deste edital. 

 
Etapa(s) de seleção 

03/02/2022  A partir das 18(dezoito) horas Site do Programa Resultado Preliminar 

04/02/2022 a 13/02/2022 De 08 (oito) horas do dia 04/02/2022 até às 18 (dezoito) 
horas do dia 13/02/2022 

Formulário e instruções disponíveis nos 
Site do programa 

Interposição de recurso contra o 
resultado preliminar do processo 

seletivo 

16/02/2022 A partir das 18 (dezoito) horas Site do programa Resultado da interposição de recurso 

16/02/2022 A partir das 18 (dezoito) horas Site do programa 
Homologação do Resultado final: lista 

de candidatos selecionados 

17/02/2022 a 23/02/2022        Instruções na pagina DRCA Período de matriculas 

* Cronograma sujeito a alterações, que, em caso de ocorrência, serão divulgadas no site da PRPG (http://www.prpg.ufla.br/) no ícone Processo Seletivo. É de total responsabilidade dos candidatos e das candidatas a verificação 

constante das informações relacionadas ao processo seletivo.(1) O atraso no comparecimento à(s) prova(s) de seleção acarretará automática desclassificação do processo seletivo. 

 
 

ONDE SE LÊ: 
 

ANEXO I 

4 DO CALENDÁRIO ESPECÍFICO DO PROCESSO SELETIVO 
 

Mestrado Profissional 

Etapa Data Horário Local 

Inscrições no Processo Seletivo 
do PPGCTPA 

18/12/2021 a 
05/01/2022 

De 0 (zero) hora 
do dia 18/12/2021 
até às 18 (dezoito) 
horas do dia 
05/01/2022 

 

www.prpg.ufla.br 

Homologação das Inscrições 12/01/2022 
A partir das 

18h00 
Site do PPGCTPA 

Avaliação dos planos de 
trabalho 

13/01/2022 a 
17/01/2022 

 
-- 

 
-- 

about:blank
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Divulgação do resultado 
preliminar da 1ª etapa  

 
 

18/01/2022 
 

 
A partir das 

18h00 

 
 

Site do PPGCTPA 

Divulgação do cronograma de 
arguição dos planos de 
trabalho 

 

18/01/2022 
 

A partir das 
18h00 

 
Site do PPGCTPA 

 
Período de arguição dos 

planos de trabalho 

 
19/01/2022 a 
24/01/2022 

 

 
8h00 – 18h00 

Google Meet em link a ser 
disponibilizado no e- mail do 
candidato ou da candidata 

Período de análise dos 
currículos 

13/01/2022 a 
24/01/2022 

 
-- 

 
-- 

Resultado preliminar 
 

27/01/2022 
A partir das 

18h00 

 
Site do PPGCTPA 

 

Interposição de recurso contra o 
resultado preliminar do 

processo seletivo 

 
 

28/01/2022 a 
06/02/202 

 
Das 8h00 do 
dia 28/01/2022 

até às 18h00 do 
dia 06/02/2022 

 
Devem ser encaminhados, 

em formulário próprio, 
para o e-mail do 

PPGCTPA – 
(spgz.dzo@ufla.br) 

Resultado da interposição de 
recurso 

 

09/02/2022 
A partir das 

18h00 

 
Site do PPGCTPA 

 
Homologação do Resultado final 

 

09/02/2022 
A partir das 

18h00 

 
Site do PPGCTPA 

Cronograma sujeito a alterações, que, em caso de ocorrência, serão divulgadas no site do PPGCTPA 

(https://sigaa.ufla.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=2600) na aba Processos Seletivos. É de total 

responsabilidade dos candidatos a verificação constante das informações relacionadas ao processo seletivo. 
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LEIA-SE: 
 

ANEXO I 

4 DO CALENDÁRIO ESPECÍFICO DO PROCESSO SELETIVO 
 

Mestrado Profissional 

Etapa Data Horário Local 

Inscrições no Processo Seletivo 
do PPGCTPA 

18/12/2021 a 
12/01/2022 

De 0 (zero) hora 
do dia 18/12/2021 
até às 18 (dezoito) 
horas do dia 
12/01/2022 

 

www.prpg.ufla.br 

Homologação das Inscrições 19/01/2022 
A partir das 

18h00 
Site do PPGCTPA 

Avaliação dos planos de 
trabalho 

20/01/2022 a 
24/01/2022 

 
-- 

 
-- 

Divulgação do resultado 
preliminar da 1ª etapa  

 
 

25/01/2022 
 

 
A partir das 

18h00 

 
 

Site do PPGCTPA 

Divulgação do cronograma de 
arguição dos planos de 
trabalho 

 

25/01/2022 
 

A partir das 
18h00 

 
Site do PPGCTPA 

 
Período de arguição dos 

planos de trabalho 

 
26/01/2022 a 
31/01/2022  

 

 
8h00 – 18h00 

Google Meet em link a ser 
disponibilizado no e- mail do 
candidato ou da candidata 

Período de análise dos 
currículos 

20/01/2022 a 
31/01/2022  

 
-- 

 
-- 

Resultado preliminar 
 

03/02/2022 
A partir das 

18h00 

 
Site do PPGCTPA 

http://www.prpg.ufla.br/
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Interposição de recurso contra o 
resultado preliminar do 

processo seletivo 

 
 

 

04/02/2022 a 
13/02/2022 

 
Das 08h00 do 
dia 04/02/2022 

até às 18h00 do 
dia 13/02/2022 

 
Devem ser encaminhados, 

em formulário próprio, 
para o e-mail do 

PPGCTPA – 
(spgz.dzo@ufla.br) 

Resultado da interposição de 
recurso 

 

16/02/2022 
A partir das 

18h00 

 
Site do PPGCTPA 

 
Homologação do Resultado final 

 

16/02/2022 
A partir das 

18h00 

 
Site do PPGCTPA 

Cronograma sujeito a alterações, que, em caso de ocorrência, serão divulgadas no site do PPGCTPA 

(https://sigaa.ufla.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=2600) na aba Processos Seletivos. É de total 

responsabilidade dos candidatos a verificação constante das informações relacionadas ao processo seletivo. 

 

 

 

II. NO EDITAL PRPG Nº 118/2021, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021: 

 

ONDE SE LÊ: 

 

2. DO CALENDÁRIO 

2.1 O cronograma do Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável e Extensão (PPGDE) Mestrado Profis-
sional- Demanda Específica  está listado na Tabela 2. 

Tabela 2. Cronograma do Processo Seletivo. 

Data Horário (de Brasília) Local Etapa 

17/12/2021 --------------------------------------- 
Publicação do Edital de Seleção pela 

PRPG: www.prpg.ufla.br 
Publicação do Edital 

about:blank
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18/12/2021 a 
05/01/2022 

De 0 (zero) hora do dia 18/12/2021 até às 18 (dezoito) 
horas do dia 05/01/2022 

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

Inscrição no Processo Seletivo  

06/01/2022 Horário de expediente bancário Banco do Brasil Último dia para pagamento da inscrição 

18/12/2021 a 21/12/2021 
De 0 (zero) hora do dia 18/12/2021 até às 18 (dezoito) horas do 

dia 21/12/2021 
Formulário de inscrição do candidato Solicitação de isenção da taxa de inscrição 

22/12/2021 A partir das 18 (dezoito) horas Formulário de inscrição do candidato 
Resultado preliminar da isenção de taxa de 

inscrição 

22/12 a 23/12/2021 
De 18 (dezoito) horas do dia 22/12/2021 até as 18 (dezoito) horas 

do dia 23/12/2021 
Formulário de inscrição do candidato 

Interposição de recurso contra o resultado da 
isenção da taxa de inscrição 

24/12/2021 A partir das 18 (dezoito) horas Formulário de inscrição do candidato Resultado final da isenção da taxa de inscrição 

07/01/2022 A partir das 18h Site do programa Divulgação da lista de inscritos 

07 a 10/01/2022 
A partir das18 (dezoito) horas do dia 07/01/2022 até as 18 

(dezoito) horas do dia 10/01/2022 
Conforme instruções no site do programa 

Interposição de recurso contra a divulgação da 
lista de inscritos 

12/01/2022 A partir das 18 (dezoito) horas Site do programa 
Resultado da interposição de recurso contra a 

divulgação da lista de inscritos 

12/01/2022 A partir das 18 (dezoito) horas Site do programa 
Publicação da composição da banca e 
declarações de ausência de suspeição 

12/01/2022 A partir das 18 (dezoito) horas Site do programa Homologação das inscrições 

13/01/2022 a 24/01/2022 
Informação disponível no ANEXO deste edital. 

 
Etapa(s) de seleção 

27/01/2021  A partir das 18 (dezoito) horas Site do Programa Resultado Preliminar 

28/01/2022 a 
06/02/2022 

De 8 (oito) horas do dia 28/01/2022 até às 18     (dezoito) 
horas do dia 06/02/2022 

Formulário e instruções disponíveis nos 
Site do programa 

Interposição de recurso contra o 
resultado preliminar do processo 

seletivo 

09/02/2022 A partir das 18 (dezoito) horas Site do programa Resultado da interposição de recurso 

09/02/2022 A partir das 18 (dezoito) horas Site do programa 
Homologação do Resultado final: lista 

de candidatos selecionados 

 10/02/2022 a 15/02/2022 ______________________________________________ Instruções na página da DRCA 
Período de matrículas dos candidatos 

selecionados 
* Cronograma sujeito a alterações, que, em caso de ocorrência, serão divulgadas no site da PRPG (http://www.prpg.ufla.br/) no ícone Processo Seletivo. É de total responsabilidade dos candidatos e das candidatas a verificação 

constante das informações relacionadas ao processo seletivo.(1) O atraso no comparecimento à(s) prova(s) de seleção acarretará automática desclassificação do candidato(a).  
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LEIA-SE: 

 

2. DO CALENDÁRIO 

2.1 O cronograma do Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável e Extensão (PPGDE) Mestrado Pro-
fissional- Demanda Específica  está listado na Tabela 2. 

Tabela 2. Cronograma do Processo Seletivo. 

Data Horário (de Brasília) Local Etapa 

17/12/2021 --------------------------------------- 
Publicação do Edital de Seleção pela 

PRPG: www.prpg.ufla.br Publicação do Edital 

18/12/2021 a 
12/01/2022 

De 0 (zero) hora do dia 18/12/2021 até às 18 (dezoito) 
horas do dia 12/01/2022 

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

Inscrição no Processo Seletivo do 
PPGDE 

13/01/2022 Horário de expediente bancário Banco do Brasil Último dia para pagamento da inscrição 

18/12/2021 a 21/12/2021 
De 0 (zero) hora do dia 18/12/2021 até às 18 (dezoito) horas do 

dia 21/12/2021 
Formulário de inscrição do candidato Solicitação de isenção da taxa de inscrição 

22/12/2021 A partir das 18 (dezoito) horas Formulário de inscrição do candidato 
Resultado preliminar da isenção de taxa de 

inscrição 

27 a 29/12/2021 
De 18 (dezoito) horas do dia 27/12/2021 até as 18 (dezoito) 

horas do dia 29/12/2021 
Formulário de inscrição do candidato 

Interposição de recurso contra o resultado da 
isenção da taxa de inscrição 

30/12/2021 A partir das 18 (dezoito) horas Formulário de inscrição do candidato Resultado final da isenção da taxa de inscrição 

14/01/2022 A partir das 18h Site do programa Divulgação da lista de inscritos 

14 a 17/01/2022 
A partir das18 (dezoito) horas do dia 14/01/2022 até as 18 

(dezoito) horas do dia 17/01/2022 
Conforme instruções no site do programa 

Interposição de recurso contra a divulgação da 
lista de inscritos 

19/01/2022 A partir das 18 (dezoito) horas Site do programa 
Resultado da interposição de recurso contra a 

divulgação da lista de inscritos 

19/01/2022 A partir das 18 (dezoito) horas Site do programa 
Publicação da composição da banca e 
declarações de ausência de suspeição 

19/01/2022 A partir das 18 (dezoito) horas Site do programa Homologação das inscrições 

about:blank
about:blank
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20/07/2022 a 31/01/2022 
Informação disponível no ANEXO deste edital. 

 
Etapa(s) de seleção 

03/02/2022  A partir das 18(dezoito) horas Site do Programa Resultado Preliminar 

04/02/2022 a 13/02/2022 De 08 (oito) horas do dia 04/02/2022 até às 18 (dezoito) 
horas do dia 13/02/2022 

Formulário e instruções disponíveis nos 
Site do programa 

Interposição de recurso contra o 
resultado preliminar do processo 

seletivo 

16/02/2022 A partir das 18 (dezoito) horas Site do programa Resultado da interposição de recurso 

16/02/2022 A partir das 18 (dezoito) horas Site do programa 
Homologação do Resultado final: lista 

de candidatos selecionados 

17/02/2022 a 23/02/2022        Instruções na pagina DRCA Período de matriculas 

* Cronograma sujeito a alterações, que, em caso de ocorrência, serão divulgadas no site da PRPG (http://www.prpg.ufla.br/) no ícone Processo Seletivo. É de total responsabilidade dos candidatos e das candidatas a verificação 

constante das informações relacionadas ao processo seletivo.(1) O atraso no comparecimento à(s) prova(s) de seleção acarretará automática desclassificação do processo seletivo. 

 
 

ONDE SE LÊ: 
 

ANEXO I 

4 DO CALENDÁRIO ESPECÍFICO DO PROCESSO SELETIVO 
 

Mestrado Profissional 

Etapa Data Horário Local 

Inscrições no Processo Seletivo 
do PPGDE 

18/12/2021 a 
05/01/2022 

De 0 (zero) hora 
do dia 18/12/2021 
até às 18 (dezoito) 
horas do dia 
05/01/2022 

 

www.prpg.ufla.br 

Homologação das Inscrições 12/01/2022 
A partir das 

18h00 
Site do PPGDE 

Avaliação dos planos de 
trabalho 

13/01/2022 a 
17/01/2022 

 
-- 

 
-- 

about:blank
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Divulgação do resultado 
preliminar da 1ª etapa  

 
 

18/01/2022 
 

 
A partir das 

18h00 

 
 

Site do PPGDE 

Divulgação do cronograma de 
arguição dos planos de 
trabalho 

 

18/01/2022 
 

A partir das 
18h00 

 
Site do PPGDE 

 
Período de arguição dos 

planos de trabalho 

 
19/01/2022 a 
24/01/2022 

 

 
8h00 – 18h00 

Google Meet em link a ser 
disponibilizado no e- mail do 
candidato ou da candidata 

Período de análise dos 
currículos 

13/01/2022 a 
24/01/2022 

 
-- 

 
-- 

Resultado preliminar 
 

27/01/2022 
A partir das 

18h00 

 
Site do PPGDE 

 

Interposição de recurso contra o 
resultado preliminar do 

processo seletivo 

 
 

28/01/2022 a 
06/02/202 

 
Das 8h00 do 
dia 28/01/2022 

até às 18h00 do 
dia 06/02/2022 

 
Devem ser encaminhados, 

em formulário próprio, 
para o e-mail do 

PPGCTPA – 
(spgz.dzo@ufla.br) 

Resultado da interposição de 
recurso 

 

09/02/2022 
A partir das 

18h00 

 
Site do PPGDE 

 
Homologação do Resultado final 

 

09/02/2022 
A partir das 

18h00 

 
Site do PPGDE 

Cronograma sujeito a alterações, que, em caso de ocorrência, serão divulgadas no site do PPGCTPA 

(https://sigaa.ufla.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=2600) na aba Processos Seletivos. É de total 

responsabilidade dos candidatos a verificação constante das informações relacionadas ao processo seletivo. 
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LEIA-SE: 
 

ANEXO I 

4 DO CALENDÁRIO ESPECÍFICO DO PROCESSO SELETIVO 
 

Mestrado Profissional 

Etapa Data Horário Local 

Inscrições no Processo Seletivo 
do PPGDE 

18/12/2021 a 
12/01/2022 

De 0 (zero) hora 
do dia 18/12/2021 
até às 18 (dezoito) 
horas do dia 
12/01/2022 

 

www.prpg.ufla.br 

Homologação das Inscrições 19/01/2022 
A partir das 

18h00 
Site do PPGDE 

Avaliação dos planos de 
trabalho 

20/01/2022 a 
24/01/2022 

 
-- 

 
-- 

Divulgação do resultado 
preliminar da 1ª etapa  

 
 

25/01/2022 
 

 
A partir das 

18h00 

 
 

Site do PPGDE 

Divulgação do cronograma de 
arguição dos planos de 
trabalho 

 

25/01/2022 
 

A partir das 
18h00 

 
Site do PPGDE 

 
Período de arguição dos 

planos de trabalho 

 
26/01/2022 a 
31/01/2022  

 

 
8h00 – 18h00 

Google Meet em link a ser 
disponibilizado no e- mail do 
candidato ou da candidata 

Período de análise dos 
currículos 

20/01/2022 a 
31/01/2022  

 
-- 

 
-- 

Resultado preliminar 
 

03/02/2022 
A partir das 

18h00 

 
Site do PPGDE 

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


 

 

  13 

 

 

Interposição de recurso contra o 
resultado preliminar do 

processo seletivo 

 
 

 

04/02/2022 a 
13/02/2022 

 
Das 08h00 do 
dia 04/02/2022 

até às 18h00 do 
dia 13/02/2022 

 
Devem ser encaminhados, 

em formulário próprio, 
para o e-mail do PPGDE – 

ppgde.si@ufla.br 

Resultado da interposição de 
recurso 

 

16/02/2022 
A partir das 

18h00 

 
Site do PPGDE 

 
Homologação do Resultado final 

 

16/02/2022 
A partir das 

18h00 

 
Site do PPGDE 

Cronograma sujeito a alterações, que, em caso de ocorrência, serão divulgadas no site do PPGCTPA 

(https://sigaa.ufla.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=2600) na aba Processos Seletivos. É de total 

responsabilidade dos candidatos a verificação constante das informações relacionadas ao processo seletivo. 

 
 
 

 
Lavras, 05 de janeiro de 2022. 

 
 
 
 

Adelir Aparecida Saczk 
PRÓ-REITORA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

mailto:ppgde.si@ufla.br

