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EDITAL PRPG/UFLA N° 063/2022 - RETIFICAÇÃO 

 

 

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

atribuições regimentais, torna pública a 2ª Retificação no Edital  PRPG/UFLA Nº 

019/2022 do Programa de Pós-Graduação em Entomologia, Anexo I ,  item 5  Do 

Calendário Específico do Processo Seletivo : 

 

 

Onde se lê: 

  

5. DO CALENDÁRIO ESPECÍFICO DO PROCESSO SELETIVO  

Mestrado e Doutorado 

Etapa Data Horário Local 

 

Período de 

inscrição 
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 

SIGAA 

https://sigaa.ufla.br/sigaa/public/ 

processo_seletivo/lista.jsf?nivel 

=S&aba=p-stricto 

OU SITE DA PRPG  

www.prpg.ufla.br 

 

Arguição 

técnica
1,2,3

 

23/05/2022 

a  

27/05/2022  

8 às 12h e  

14 às 18h 

Google Meet, cujo endereço, dias e 

horários serão disponibilizados no 

Portal do PPGEN 

https://prpg.ufla.br/_ppg/entomologia/ 

no link do processo seletivo   

Publicação 

dos 

resultados 

da arguição 

técnica, 

currículo e 

resultado 

preliminar 

07/06/2022 
A partir das 

18 horas 

Portal do PPGEN 

https://prpg.ufla.br/_ppg/entomologia/ no 

link do processo seletivo 

 

https://sigaa.ufla.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=S&aba=p-stricto
https://sigaa.ufla.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=S&aba=p-stricto
https://sigaa.ufla.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=S&aba=p-stricto
about:blank
https://prpg.ufla.br/_ppg/entomologia/
https://prpg.ufla.br/_ppg/entomologia/


Interposição 

de recurso 

para todas 

as etapas 

(taxa de 

inscrição, 

lista de 

inscritos e 

resultado 

preliminar)  

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 

Via formulário e submissão em 

https://esalmg.ufla.br/si/interposicao-de-

recursos-dos-processos-seletivos-esal 

Publicação 

do resultado 

final 
27/06/2022 

A partir das 

18 

(dezoito) 

horas 

Portal do PPGEN 

https://prpg.ufla.br/_ppg/entomologia/ no 

link do processo seletivo 

 
1
 Caso haja necessidade, a arguição terá continuidade no dia seguinte. 

2 
Caso haja necessidade, as datas poderão sofrer alterações com aviso prévio aos candidatos. 

3
 O candidato que não comparecer no horário determinado para a arguição técnica será 

desclassificado do processo seletivo. Haverá uma tolerância de 5 minutos. A UFLA não se 

responsabiliza por problemas de conexão à internet. 

 

 

 

 

Leia-se: 

5. DO CALENDÁRIO ESPECÍFICO DO PROCESSO SELETIVO  

Mestrado e Doutorado 

Etapa Data Horário Local 

 

Período de 

inscrição 
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 

SIGAA 

https://sigaa.ufla.br/sigaa/public/ 

processo_seletivo/lista.jsf?nivel 

=S&aba=p-stricto 

OU SITE DA PRPG  

www.prpg.ufla.br 

 

Arguição 

técnica
1,2,3

 
01/06/2022 

8 às 12h e  

14 às 18h 

Google Meet, cujo endereço, dias e 

horários serão disponibilizados no 

Portal do PPGEN 

https://prpg.ufla.br/_ppg/entomologia/ 

no link do processo seletivo   

Publicação 

dos 

resultados 

da arguição 

técnica, 

currículo e 

resultado 

07/06/2022 
A partir das 

18 horas 

Portal do PPGEN 

https://prpg.ufla.br/_ppg/entomologia/ no 

link do processo seletivo 

 

https://esalmg.ufla.br/si/interposicao-de-recursos-dos-processos-seletivos-esal
https://esalmg.ufla.br/si/interposicao-de-recursos-dos-processos-seletivos-esal
https://prpg.ufla.br/_ppg/entomologia/
https://sigaa.ufla.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=S&aba=p-stricto
https://sigaa.ufla.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=S&aba=p-stricto
https://sigaa.ufla.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=S&aba=p-stricto
about:blank
https://prpg.ufla.br/_ppg/entomologia/
https://prpg.ufla.br/_ppg/entomologia/


preliminar 

Interposição 

de recurso 

para todas 

as etapas 

(taxa de 

inscrição, 

lista de 

inscritos e 

resultado 

preliminar)  

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 

Via formulário e submissão em 

https://esalmg.ufla.br/si/interposicao-de-

recursos-dos-processos-seletivos-esal 

Publicação 

do resultado 

final 
27/06/2022 

A partir das 

18 (dezoito) 

horas 

Portal do PPGEN 

https://prpg.ufla.br/_ppg/entomologia/ no 

link do processo seletivo 

 
1
 Caso haja necessidade, a arguição terá continuidade no dia seguinte. 

2 
Caso haja necessidade, as datas poderão sofrer alterações com aviso prévio aos candidatos. 

3
 O candidato que não comparecer no horário determinado para a arguição técnica será 

desclassificado do processo seletivo. Haverá uma tolerância de 5 minutos. A UFLA não se 

responsabiliza por problemas de conexão à internet. 

 

 

 

Lavras, 11 de maio de 2022. 
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