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

atribuições regimentais, torna pública a seguinte retificação no Edital PRPG/UFLA Nº 

025/2022 do Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia, item 2 , Tabela 2. 

 

2.DO CALENDÁRIO 

 

Onde se lê: 

  

Tabela 2. Cronograma do Processo Seletivo. 

Data Horário (de Brasília) Local Etapa 

31/03/2022 
-----------------------------------

---- 

Publicação do Edital de 

Seleção pela PRPG: 

www.prpg.ufla.br 

Publicação do Edital 

01/04/2022 a 

26/04/2022 

De 0 (zero) hora do dia 

01/04/2022 até às 23:59 

(vinte três horas e cinquenta 

e nove minutos) do dia 

26/04/2022 

Inscrição no Site da 

PRPG: www.prpg.ufla.br 

Inscrições no Processo 

Seletivo 

27/04/2022 
Horário de expediente 

bancário 
Banco do Brasil 

Último dia para 

pagamento da inscrição 

01/04/2022 a 

06/04/2022 

De 0 (zero) hora do dia 

01/04/2022 até às 18 

(dezoito) horas do dia 

06/04/2022 

Formulário de inscrição 

do candidato 

Solicitação de isenção da 

taxa de inscrição 

07/04/2022 
A partir das 18 (dezoito) 

horas 

Formulário de inscrição 

do candidato 

Resultado preliminar da 

isenção de taxa de 

inscrição 

07/04/2022 a 

11/04/2022 

De 18 (dezoito) horas do dia 

07/04/2022 até as 18 

(dezoito) horas do dia 

11/04/2022 

Formulário de inscrição 

do candidato 

Interposição de recurso 

contra o resultado da 

isenção da taxa de 

inscrição 

12/04/2022 
A partir das 18 (dezoito) 

horas 

Formulário de inscrição 

do candidato 

Resultado final da isenção 

da taxa de inscrição 

03/05/2022 A partir das 18h Site do programa 
Divulgação da lista de 

inscritos 

03/05/2022 a 

04/05/2022 

A partir das18 (dezoito) 

horas do dia 03/05/2022 até 

as 18 (dezoito) horas do dia 

04/05/2022 

Conforme instruções no 

site do programa 

Interposição de recurso 

contra a divulgação da 

lista de inscritos 

05/05/2022 
A partir das 18 (dezoito) 

horas 
Site do programa 

Resultado da interposição 

de recurso contra a 

divulgação da lista de 

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


inscritos 

22/11/2021 
A partir das 18 (dezoito) 

horas 
Site do programa 

Publicação da 

composição da banca e 

declarações de ausência 

de suspeição 

22/11/2021 
A partir das 18 (dezoito) 

horas 
Site do programa 

Homologação das 

inscrições 

--------- Informação disponível no ANEXO deste edital. Etapa(s) de seleção  

07/06/2022 
A partir das 18 (dezoito) 

horas 
Site do programa 

Resultado preliminar: 

divulgação da lista de 

candidatos pré-

selecionados 

08/06/2022 a 

17/06/2022 

De 08 (oito) horas do dia 

08/06/2022 até às 18 

(dezoito) horas do dia 

17/06/2022 

Formulário e instruções 

disponíveis no site do 

programa 

Interposição de recurso 

contra o resultado 

preliminar do processo 

seletivo 

23/06/2022 
A partir das 18 (dezoito) 

horas 
Site do programa 

Resultado da interposição 

de recurso 

27/06/2022 
A partir das 18 (dezoito) 

horas 
Site do programa 

Resultado final: lista de 

candidatos selecionados 

04/07/2022 a 

19/07/2022 
------------ 

Informações no site da 

DRCA 

Matrícula 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 Editais. É de total responsabilidade dos 

candidatos a verificação constante das informações relacionadas ao processo seletivo. 

 

 

 

Leia-se: 

Data Horário (de Brasília) Local Etapa 

31/03/2022 
-----------------------------------

---- 

Publicação do Edital de 

Seleção pela PRPG: 

www.prpg.ufla.br 

Publicação do Edital 

01/04/2022 a 

26/04/2022 

De 0 (zero) hora do dia 

01/04/2022 até às 23:59 

(vinte três horas e cinquenta 

e nove minutos) do dia 

26/04/2022 

Inscrição no Site da 

PRPG: www.prpg.ufla.br 

Inscrições no Processo 

Seletivo 

27/04/2022 
Horário de expediente 

bancário 
Banco do Brasil 

Último dia para 

pagamento da inscrição 

01/04/2022 a 

06/04/2022 

De 0 (zero) hora do dia 

01/04/2022 até às 18 

(dezoito) horas do dia 

06/04/2022 

Formulário de inscrição 

do candidato 

Solicitação de isenção da 

taxa de inscrição 

07/04/2022 
A partir das 18 (dezoito) 

horas 

Formulário de inscrição 

do candidato 

Resultado preliminar da 

isenção de taxa de 

inscrição 

07/04/2022 a 

11/04/2022 

De 18 (dezoito) horas do dia 

07/04/2022 até as 18 

(dezoito) horas do dia 

11/04/2022 

Formulário de inscrição 

do candidato 

Interposição de recurso 

contra o resultado da 

isenção da taxa de 

inscrição 

12/04/2022 
A partir das 18 (dezoito) 

horas 

Formulário de inscrição 

do candidato 

Resultado final da isenção 

da taxa de inscrição 

03/05/2022 A partir das 18h Site do programa Divulgação da lista de 

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


inscritos 

03/05/2022 a 

04/05/2022 

A partir das18 (dezoito) 

horas do dia 03/05/2022 até 

as 18 (dezoito) horas do dia 

04/05/2022 

Conforme instruções no 

site do programa 

Interposição de recurso 

contra a divulgação da 

lista de inscritos 

05/05/2022 
A partir das 18 (dezoito) 

horas 
Site do programa 

Resultado da interposição 

de recurso contra a 

divulgação da lista de 

inscritos 

05/05/2022 
A partir das 18 (dezoito) 

horas 
Site do programa 

Publicação da composição 

da banca e 

declarações de ausência de 

suspeição 

05/05/2022 
A partir das 18 (dezoito) 

horas 
Site do programa 

Homologação das 

inscrições 

--------- Informação disponível no ANEXO deste edital. Etapa(s) de seleção  

07/06/2022 
A partir das 18 (dezoito) 

horas 
Site do programa 

Resultado preliminar: 

divulgação da lista de 

candidatos pré-

selecionados 

08/06/2022 a 

17/06/2022 

De 08 (oito) horas do dia 

08/06/2022 até às 18 

(dezoito) horas do dia 

17/06/2022 

Formulário e instruções 

disponíveis no site do 

programa 

Interposição de recurso 

contra o resultado 

preliminar do processo 

seletivo 

23/06/2022 
A partir das 18 (dezoito) 

horas 
Site do programa 

Resultado da interposição 

de recurso 

27/06/2022 
A partir das 18 (dezoito) 

horas 
Site do programa 

Resultado final: lista de 

candidatos selecionados 

04/07/2022 a 

19/07/2022 
------------ 

Informações no site da 

DRCA 

Matrícula 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 Editais. É de total responsabilidade dos 

candidatos a verificação constante das informações relacionadas ao processo seletivo. 
 

 

 

 

Lavras, 25 de abril  de 2022. 

 

 

 

 

 

 

ADELIR APARECIDA SACZK 

             PRÓ-REITORA DA PÓS-GRADUAÇÃO 

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

		2022-04-25T14:51:17-0300
	ADELIR APARECIDA SACZK:63378299991




