
EDITAL DE RETIFICAÇÃO PRPG/UFLA N° 125/2022 
 

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 Nº 98/2022 do Programa de Pós-

Graduação em Microbiologia Agrícola (PPGMA). 

 

1. RETIFICAÇÃO do Anexo I, item 5. DO CALENDÁRIO ESPECÍFICO DO PROCESSO 
SELETIVO: 

No edital, passa a vigorar a seguinte retificação: 

Onde se lê 

MESTRADO E DOUTORADO 

Etapa Data Horário Local 

Resultado preliminar dos 
candidatos selecionados na 
etapa eliminatória – Pré-projeto 

03/11/2022 
Até às 18 
(dezoito) 

horas 

Site do programa 

Interposição de recurso contra o 
resultado preliminar dos 
candidatos selecionados na 
etapa eliminatória – Pré-projeto 

03 e 04/11 

De 0 (zero) 
hora do dia 
03/11/2022 
até às 18 
(dezoito) 

horas do dia 
04/11/2022 

Site do programa 

Resultado da interposição de 
recurso contra o resultado 
preliminar dos candidatos 
selecionados na etapa 
eliminatória – Pré-projeto 

07/11 
Até às 18 
(dezoito) 

horas 
Site do programa 

Homologação dos candidatos 
selecionados para a etapa 
classificatória – Arguição técnica 
do pré-projeto 

07/11 
Até às 18 
(dezoito) 

horas 
Site do programa 

Arguição técnica do pré-projeto 
e Prova de inglês 1,2,3 

14,16, 17 e 
18/11 

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 

Divulgação das questões 
realizadas na arguição técnica 
do pré-projeto 

18/11 
Após às 18 

(dezoito) 
horas 

Site do programa 

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

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

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

seletivo. A UFLA não se responsabiliza por problemas de conexão à internet. 

 

Leia-se  
 

MESTRADO E DOUTORADO 

Etapa Data Horário Local 
Resultado preliminar dos 
candidatos selecionados na 
etapa eliminatória – Pré-projeto 

07/11/2022 

Até às 18 
(dezoito) 

horas 

Site do programa 



 

Interposição de recurso contra o 
resultado preliminar dos 
candidatos selecionados na 
etapa eliminatória – Pré-projeto 

07 e 08/11/22 

De 0 (zero) 
hora do dia 
07/11/2022 
até às 18 
(dezoito) 

horas do dia 
08/11/2022 

Site do programa 

Resultado da interposição de 
recurso contra o resultado 
preliminar dos candidatos 
selecionados na etapa 
eliminatória – Pré-projeto 
 

09/11/22 

Até às 18 
(dezoito) 

horas 
Site do programa 

Homologação dos candidatos 
selecionados para a etapa 
classificatória – Arguição técnica 
do pré-projeto 
 

09/11/22 

Até às 18 
(dezoito) 

horas 
Site do programa 

Arguição técnica do pré-projeto 
e Prova de inglês 1,2,3 

14,16, 17 e 
18/11 

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 

Divulgação das questões 
realizadas na arguição técnica 
do pré-projeto 
 

18/11 
Após às 18 

(dezoito) 
horas 

Site do programa 

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

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

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

seletivo. A UFLA não se responsabiliza por problemas de conexão à internet. 

 
 

Lavras, 4 de novembro de 2022. 

 
 
 
 
 

ADELIR APARECIDA SACZK 

Pró-Reitora de Pós-Graduação 
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