
    UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
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2ª Retificação do EDITAL PRPG/UFLA N° 025/2020

O Presidente da Comissão de avaliação do Processo Seletivo do Programa
de Pós-Graduação em Biotecnologia Vegetal da Universidade Federal de Lavras, no
uso de suas atribuições, torna pública a seguinte retificação ao Edital supracitado,
cuja alteração está a seguir elencada:

1. FICA ESTABELECIDO O TEMPLATE PADRÃO PELO PPGBV,  conforme 
descrito a seguir:

Anexo B

Template para o Pré-Projeto

Informações  Gerais: Os  candidatos  deverão  seguir  rigorosamente  este
Template, como tamanho e tipo de letra, espaçamento, margem, dentre outros. Além
disso, deve seguir a sequência apresentada a seguir, não ultrapassando o limite de
10 de laudas para o pré-projeto, incluindo a capa.

Favor utilizar para todo o documento:

Tamanho da Página – A4
Fonte – Times New Roman 12 pts
Margens – superior 3,0 cm x inferior 2,0 cm x esquerda 3,0 cm x direita 2,0 cm
Cabeçalho: 0,5 cm
Espaçamento entre linhas  – 1,5 pts
Espaçamento entre parágrafos – 0,0 pts
Recuos de parágrafos de 1,5 cm.
Alinhamento – justificado

Observação:  O  texto  deverá  ser  redigido  e  enumerado  de  acordo  com  as

perguntas. 

[CAPA]



TÍTULO DO Pré-Projeto

[usar negrito, tamanho 16 e caixa alta, digitada em espaço 1,5]

[5 linhas tamanho 16]
Pré-Projeto  apresentado  para
concorrer  à  vaga  de  Mestrado  ou
Doutorado no  Programa  de  Pós-
Graduação  em  Biotecnologia
Vegetal. 
[Deve  ser  alinhado  com  recuo  do
meio  da  página  para  a  margem
direita e digitada em espaço simples;
Fonte – Times New Roman 14 com
negrito]

[4 linhas tamanho 14]

Nome do(a) candidato(a):

Formação:

Instituição de origem: 

[usar negrito, tamanho 14, digitada 

em  espaço 1,5]

[3 linhas tamanho 14]
Local

Mês, Ano
[centralizar, usar negrito,

tamanho 14, digitada em

espaço simples]



 1) Qual é o problema abordado neste pré-projeto? 

Apresente de forma clara e objetiva a pergunta,  justificando a importância da

pesquisa apresentada neste projeto.

 2) Cite três referências bibliográficas principais nas quais se baseia a pesquisa

proposta. 

Apresente  a  citação  completa  das  referências  e  o  local  que  a  pesquisa  foi

realizada.

 3) Qual é o objetivo da pesquisa? 

Apresente os objetivos gerais e específicos que serão buscados ao realizar a

pesquisa.

 4) Descreva a metodologia a ser utilizada.

Apresente  a  metodologia  de  forma  sucinta,  focando  no  delineamento

experimental, métodos laboratoriais necessários para a condução (sem entrar em

detalhes específicos sobre as análises, citando apenas qual(is) o(s) método(s)

necessário(s)) e análises estatísticas. 

 5) Por que este tema é importante dentro da área de pesquisa pretendida?

Apresente o impacto científico, de difusão e econômico para a sociedade.

 6)  Qual  a  aderência  deste  tema com as  pesquisas  realizadas  pelo  PPG da

UFLA?

Discuta  como  o  pré-projeto  se  encaixa  nas  linhas  de  pesquisa  dos

docentes do PPG e como pode contribuir para o desenvolvimento destas.

Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados.

Lavras, 5 de maio de 2020.

Luciano Vilela Paiva

Presidente da Comissão de Avaliação do Processo Seletivo


