
EDITAL DE RETIFICAÇÃO PRPG/UFLA N° 058/2023 

 

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° 015/2023, referente ao 

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

Agrícola – PPGMA. 

1. Tornar sem efeito a retificação publicada pelo Edital PRPG/UFLA n° 054/2023, referente ao 

processo seletivo 2023/2 para ingresso no Programa de Pós-Graduação em Microbiologia 

Agrícola – PPGMA. 

Onde se lê: 

5. DO CALENDÁRIO ESPECÍFICO DO PROCESSO SELETIVO  
 

MESTRADO E DOUTORADO 

Etapa Data Horário Local 

Resultado preliminar dos 

candidatos selecionados na 

etapa eliminatória – Pré-

projeto 

 

11/04/2023 

Até às 18 

(dezoito) 

horas 

Site do programa 

Interposição de recurso 

contra o resultado preliminar 

dos candidatos selecionados 

na etapa eliminatória – Pré-

projeto 12 a 13/04/2023 

De 0 (zero) 

hora do dia 

12/04/2023 

até às 18 

(dezoito) 

horas do 

dia 

13/04/2023 

 

Site do programa 

Resultado da interposição de 

recurso contra o resultado 

preliminar dos candidatos 

selecionados na etapa 

eliminatória – Pré-projeto 

 

14/04/2023 

Até às 18 

(dezoito) 

horas 

Site do programa 

Homologação dos 

candidatos selecionados 

para a etapa classificatória – 

Arguição técnica do pré-

projeto 

 

14/04/2023 

Até às 18 

(dezoito) 

horas 

Site do programa 

Arguição técnica do pré-

projeto e Prova de inglês 1,2,3 
17 a 20/04/2023 

A ser 

definido 

com cada 

candidato 

selecionado 

Será realizada por 

videoconferência e os 

detalhes serão informados 

no portal do PPG após 



para esta 

etapa 

encerramento das 

inscrições 

Interposição de recurso 

contra o resultado da prova 

de Inglês 

21 a 23/04/2023 

De 0 (zero) 

hora do dia 

21/04/2023 

até às 18 

(dezoito) 

horas do 

dia 

23/04/2023 

 

Site do programa 

Resultado de Interposição 

de recurso contra o 

resultado da prova de Inglês 

 

26/04/2023 

Até às 18 

(dezoito) 

horas 

Site do programa 

Divulgação das questões 

realizadas na arguição 

técnica do pré-projeto 

 

26/04/2023 

Após às 18 

(dezoito) 

horas 

Site do programa 

 

Lê-se:  

5. DO CALENDÁRIO ESPECÍFICO DO PROCESSO SELETIVO 

MESTRADO E DOUTORADO 

Etapa Data Horário Local 

Resultado preliminar dos 

candidatos selecionados 

na etapa eliminatória – 

Pré-projeto 

 

14/04/2023 
Até às 18 

(dezoito) horas 

Site do programa 

Interposição de recurso 

contra o resultado 

preliminar dos candidatos 

selecionados na etapa 

eliminatória – Pré-projeto 

15 a 18/04/2023 

De 0 (zero) hora 

do dia 15/04/2023 

até às 18 

(dezoito) horas do 

dia 18/04/2023 

Site do programa 

Resultado da interposição 

de recurso contra o 

resultado preliminar dos 

candidatos selecionados 

na etapa eliminatória – 

Pré-projeto 

 

20/04/2023 

Até às 18 

(dezoito) horas 

Site do programa 

Homologação dos 

candidatos selecionados 

para a etapa classificatória 

20/04/2023 
Até às 18 

(dezoito) horas 

Site do programa 



– Arguição técnica do pré-

projeto 

 

Arguição técnica do pré-

projeto e Prova de inglês 
1,2,3 

24 e 25/04/2023 

A ser definido 

com cada 

candidato 

selecionado para 

esta etapa 

Será realizada por 

videoconferência e os 

detalhes serão 

informados no portal do 

PPG após 

encerramento das 

inscrições 

Interposição de recurso 

contra o resultado da 

prova de Inglês 26 e 27/04/2023 

De 0 (zero) hora 

do dia 26/04/2023 

até às 18 

(dezoito) horas do 

dia 27/04/2023 

Site do programa 

Resultado de Interposição 

de recurso contra o 

resultado da prova de 

Inglês 

28/04/2023 
Até às 18 

(dezoito) horas 

Site do programa 

Divulgação das questões 

realizadas na arguição 

técnica do pré-projeto 

 

28/04/2023 
Após às 18 

(dezoito) horas 
Site do programa 

 

 

Lavras, 31 de março de 2023. 
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