
EDITAL DE RETIFICAÇÃO PRPG/UFLA N° 046/2023 
 

A Pró-Reitora de Pós-Graduação da Universidade Federal de Lavras, no uso de suas atribuições 

regimentais, torna pública a Retificação no Edital PRPG/UFLA n° 019/2023, referente ao 

Processo Seletivo 2023/2, para ingresso no Programa de Pós-Graduação em Ciência e 

Tecnologia da Produção Animal. 

Onde se lê: 

 
4. DO PROCEDIMENTO PARA A INSCRIÇÃO 
4.1. No ato da inscrição, será exigido o envio on-line dos seguintes documentos: 

4.1.1. Para inscrições no mestrado: 

● Cópia do diploma de graduação ou atestado de provável formando. Os candidatos que não 
possuam o atestado de provável formando, poderão apresentar atestado de previsão de 
formatura 

emitido pela Diretoria de Registro e Controle Acadêmico ou órgão equivalente; 

● Histórico escolar da graduação; 
● “Currículo Lattes/CNPq” atualizado (http://lattes.cnpq.br); 

● Demais documentos descritos no anexo deste edital. 

 
 

Lê-se: 
 
4. DO PROCEDIMENTO PARA A INSCRIÇÃO 

4.1. No ato da inscrição, será exigido o envio on-line dos seguintes documentos: 
4.1.1. Para inscrições no mestrado: 

● Cópia do diploma de graduação ou atestado de provável formando. Os candidatos que não 

possuam o atestado de provável formando, poderão apresentar atestado de previsão de 
formatura 

emitido pela Diretoria de Registro e Controle Acadêmico ou órgão equivalente; 
● Histórico escolar da graduação; 

● Currículo Vitae conforme Modelo Anexo A 

● Demais documentos descritos no anexo deste edital. 

 

Onde se lê:  

 
5. DO CALENDÁRIO ESPECÍFICO DO PROCESSO SELETIVO  

Mestrado 

Etapa Data Horário Local 

Homologação das Inscrições 04/04/2023 A partir das 

18h00 

<https://sigaa.ufla.br/sigaa/
public/programa/processo_

seletivo.jsf?lc=pt_BR&id=26
00> 

Publicação do resultado da 

pontuação do Curriculum vitae e 

da análise do Pré-Projeto 

escrito. 

Divulgação dos candidatos 

classificados para a arguição 

técnica 

10/04/2023 

 

 

Até às 18 

horas 

<https://sigaa.ufla.br/sigaa/
public/programa/processo_
seletivo.jsf?lc=pt_BR&id=26
00> 

 

Interposição de recurso contra o 
resultado do Curriculum, Pré-
Projeto escrito e classificação 
para arguição técnica. 

11 a 
13/04/2023 

De 8h00 do 
dia 08/11 até 
18h00 do dia 
13/04/2023 

<https://sigaa.ufla.br/sigaa/
public/programa/processo_

seletivo.jsf?lc=pt_BR&id=26
00> 

Avaliação dos recursos e 

divulgação final dos candidatos 

classificados para a arguição 

14/04/2023 
A partir das 

13h00 

<https://sigaa.ufla.br/sigaa/
public/programa/processo_

seletivo.jsf?lc=pt_BR&id=26



técnica 00> 

Arguição técnica sobre o Pré- 

Projeto 
24/04/2023 A partir das 

8h00 

Será realizada por 

videoconferência e os 

detalhes serão informados 

no site do CTPA após o 

encerramento das 

inscrições 

<https://sigaa.ufla.br/sigaa/

public/programa/processo_

seletivo.jsf?lc=pt_BR&id=26

00>  

Publicação do resultado da 

arguição técnica e divulgação 

da lista de candidatos pré-

selecionados 
26/04/2023 

Até às 

18h00 

Site do CTPA 

<https://sigaa.ufla.br/sigaa/
public/programa/processo_
seletivo.jsf?lc=pt_BR&id=26
00> 

Interposição de recurso contra o 

resultado da arguição técnica e 

resultado preliminar do 

processo seletivo 

26/04 a 

27/04/2023 

De 
26/04/2023 
até às 18 

(dezoito) 

horas do 

dia 

27/04/2023 

Formulário e instruções 

serão informados no site 

do CTPA 

<https://sigaa.ufla.br/sigaa/

public/programa/processo_

seletivo.jsf?lc=pt_BR&id=26

00> 

Resultado da interposição de 

recurso  28/04/2023 

A partir das 

18 

(dezoito) 

horas 

Site do CTPA 

<https://sigaa.ufla.br/sigaa/

public/programa/processo_

seletivo.jsf?lc=pt_BR&id=26

00> 
Cronograma sujeito a alterações, que, em caso de ocorrência, serão divulgadas no site do CTP. É de total 

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

Lê-se: 

 
5.  DO CALENDÁRIO ESPECÍFICO DO PROCESSO SELETIVO  

Mestrado 

Etapa Data Horário Local 

Homologação das Inscrições 06/04/2023 A partir das 
18h00 

<https://sigaa.ufla.br/sigaa/
public/programa/processo_

seletivo.jsf?lc=pt_BR&id=26
00> 

Publicação do resultado da 

pontuação do Curriculum vitae e 

da análise do Pré-Projeto 

escrito. 

Divulgação dos candidatos 

classificados para a arguição 

técnica 

12/04/2023 

 
 

Até às 18 

horas 

<https://sigaa.ufla.br/sigaa/
public/programa/processo_
seletivo.jsf?lc=pt_BR&id=26
00> 

 

Interposição de recurso contra o 
resultado do Curriculum, Pré-
Projeto escrito e classificação 
para arguição técnica. 

12 a 
13/04/2023 

De 8h00 do 
dia 08/11 até 
18h00 do dia 
13/04/2023 

<https://sigaa.ufla.br/sigaa/
public/programa/processo_
seletivo.jsf?lc=pt_BR&id=26

00> 

Avaliação dos recursos e 

divulgação final dos candidatos 

classificados para a arguição 

técnica 

14/04/2023 
A partir das 

13h00 

<https://sigaa.ufla.br/sigaa/
public/programa/processo_
seletivo.jsf?lc=pt_BR&id=26

00> 



Arguição técnica sobre o Pré- 
Projeto 

24/04/2023 A partir das 

8h00 

Será realizada por 
videoconferência e os 

detalhes serão informados 

no site do CTPA após o 

encerramento das 

inscrições 

<https://sigaa.ufla.br/sigaa/
public/programa/processo_

seletivo.jsf?lc=pt_BR&id=26

00>  

Publicação do resultado da 

arguição técnica e divulgação 

da lista de candidatos pré-

selecionados 
26/04/2023 

Até às 

18h00 

Site do CTPA 

<https://sigaa.ufla.br/sigaa/
public/programa/processo_
seletivo.jsf?lc=pt_BR&id=26

00> 

Interposição de recurso contra o 

resultado da arguição técnica e 

resultado preliminar do 

processo seletivo 

26/04 a 

27/04/2023 

De 
26/04/2023 

até às 18 

(dezoito) 

horas do 

dia 

27/04/2023 

Formulário e instruções 

serão informados no site 

do CTPA 

<https://sigaa.ufla.br/sigaa/

public/programa/processo_

seletivo.jsf?lc=pt_BR&id=26

00> 

Resultado da interposição de 

recurso  28/04/2023 

A partir das 

18 

(dezoito) 

horas 

Site do CTPA 

<https://sigaa.ufla.br/sigaa/

public/programa/processo_

seletivo.jsf?lc=pt_BR&id=26

00> 
Cronograma sujeito a alterações, que, em caso de ocorrência, serão divulgadas no site do CTP. É de total 

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

 
 

Lavras, 23 de março de 2023. 
 
 
 
 

 
 

ADELIR APARECIDA SACZK 

Pró-Reitora de Pós-Graduação 
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