
 

 

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

  PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO   
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO PRPG/UFLA N° 045/2020 

 
 
A Pró-Reitora de Pós-Graduação, no uso de suas atribuições, torna pública a 
retificação do Edital PRPG Nº 043/2020 de Seleção do Programa de Pós-Graduação 
em Administração Pública (PPGAP) – Mestrado Profissional, em Regime 
Semipresencial, em caráter de demanda específica e conjunta para servidores(as) 
com exercício profissional em Brasília-DF, no âmbito do Ministério da Educação 
(MEC)da Universidade Federal de Lavras para ingresso no 2º semestre letivo de 2020.  
 
 
 

1. RETIFICAÇÃO do item 2. DO CALENDÁRIO, EDITAL PRPG Nº 043/2020 – 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
Onde se lê: 
 
 

Data Horário (de Brasília) Local Etapa 

19/06/2020 --------------------------------------- 
Publicação do Edital de 

Seleção pela PRPG: 
www.prpg.ufla.br 

Publicação do Edital 

22/06/2020 
a 

08/07/2020 

De 0 (zero) hora do dia 22/06/2020 
até às 18 (dezoito) horas do dia 

08/07/2020 

Inscrição no Site da 
PRPG: www.prpg.ufla.br 

Inscrições no Processo 
Seletivo 

22/06/2020 
a 

25/06/2020 

De 0 (zero) hora do dia 22/06/2020 
até às 18 (dezoito) horas do dia 

25/06/2020 

Formulário de inscrição 
Solicitação de isenção 
da taxa de inscrição 

26/06/2020 A partir das 18 (dezoito) horas Formulário de inscrição  
Resultado preliminar da 

isenção de taxa de 
inscrição 

29/06/2020 
a 

30/06/2020 

De 18 (dezoito) horas do dia 
29/06/2020 até às 18 (dezoito) 

horas do dia 30/06/2020 
Formulário de inscrição  

Interposição de recurso 
contra o resultado da 
isenção da taxa de 

inscrição 

01/07/2020 A partir das 18 (dezoito) horas Formulário de inscrição  
Resultado final da 
isenção da taxa de 

inscrição 

10/07/2020 A partir das 18h Site do programa Divulgação da lista de 
inscritos 13/07/2020 

a 
14/07/2020 

A partir das 8 (oito) horas do dia 
13/07/2020 até às 18 (dezoito) 

horas do dia 14/07/2020 

Site do programa 
Interposição de recurso 
contra a divulgação da 

lista de inscritos 
15/07/2020 A partir das 18 (dezoito) horas Site do programa 

Resultado da 
interposição de recurso 
contra a divulgação da 

lista de inscritos 15/07/2020 A partir das 18 (dezoito) horas Site do programa 
Publicação da 

composição da banca e 
declarações de 

ausência de suspeição 
15/07/2020 A partir das 18 (dezoito) horas Site do programa Homologação das 

inscrições 
 Informação disponível no ANEXO deste edital. Prova(s) de seleção (1) 

04/08/2020 A partir das 18 (dezoito) horas Site do programa 
Resultado preliminar: 
divulgação da lista de 

candidatos pré-
selecionados 04/08/2020 

a 
14/08/2020 

De 18 (dezoito) horas do dia 
04/08/2020 até às 18 (dezoito) 

horas do dia 14/08/2020 

Formulário e instruções 
disponíveis no site do 

programa 

Interposição de recurso 
contra o resultado 

preliminar do processo 
seletivo 

17/08/2020 A partir das 18 (dezoito) horas Site do programa Resultado da 
interposição de recurso 

19/08/2020 A partir das 18 (dezoito) horas Site do programa 
Homologação do 

Resultado final: lista de 
candidatos 

selecionados 

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


 

 

Leia-se: 
 
 

Data Horário (de Brasília) Local Etapa 

19/06/2020 --------------------------------------- 
Publicação do Edital de 

Seleção pela PRPG: 
www.prpg.ufla.br 

Publicação do Edital 

22/06/2020 
a 

17/07/2020 

De 0 (zero) hora do dia 22/06/2020 
até às 18 (dezoito) horas do dia 

17/07/2020 

Inscrição no Site da 
PRPG: www.prpg.ufla.br 

Inscrições no Processo 
Seletivo 

22/06/2020 
a 

25/06/2020 

De 0 (zero) hora do dia 22/06/2020 
até às 18 (dezoito) horas do dia 

25/06/2020 

Formulário de inscrição 
Solicitação de isenção 
da taxa de inscrição 

26/06/2020 A partir das 18 (dezoito) horas Formulário de inscrição  
Resultado preliminar da 

isenção de taxa de 
inscrição 

29/06/2020 
a 

30/06/2020 

De 18 (dezoito) horas do dia 
29/06/2020 até às 18 (dezoito) 

horas do dia 30/06/2020 
Formulário de inscrição  

Interposição de recurso 
contra o resultado da 
isenção da taxa de 

inscrição 

01/07/2020 A partir das 18 (dezoito) horas Formulário de inscrição  
Resultado final da 
isenção da taxa de 

inscrição 

21/07/2020 A partir das 18h Site do programa Divulgação da lista de 
inscritos 

22/07/2020 
a 

23/07/2020 

A partir das 8 (oito) horas do dia 
22/07/2020 até às 18 (dezoito) 

horas do dia 23/07/2020 
Site do programa 

Interposição de recurso 
contra a divulgação da 

lista de inscritos 

24/07/2020 A partir das 18 (dezoito) horas Site do programa 
Resultado da 

interposição de recurso 
contra a divulgação da 

lista de inscritos 24/07/2020 A partir das 18 (dezoito) horas Site do programa 
Publicação da 

composição da banca e 
declarações de 

ausência de suspeição 
24/07/2020 A partir das 18 (dezoito) horas Site do programa Homologação das 

inscrições 
 Informação disponível no ANEXO deste edital. Prova(s) de seleção (1) 

21/08/2020 A partir das 18 (dezoito) horas Site do programa 
Resultado preliminar: 
divulgação da lista de 

candidatos pré-
selecionados 24/08/2020 

a 
04/09/2020 

De 18 (dezoito) horas do dia 
24/08/2020 até às 18 (dezoito) 

horas do dia 04/09/2020 

Formulário e instruções 
disponíveis no site do 

programa 

Interposição de recurso 
contra o resultado 

preliminar do processo 
seletivo 

08/09/2020 A partir das 18 (dezoito) horas Site do programa Resultado da 
interposição de recurso 

10/09/2020 A partir das 18 (dezoito) horas Site do programa 
Homologação do 

Resultado final: lista de 
candidatos 

selecionados 
 
 
 

2. RETIFICAÇÃO do item 4 DO CALENDÁRIO ESPECÍFICO DO PROCESSO 
SELETIVO – ANEXO I, EDITAL PRPG Nº 043/2020 – ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

 

 

Onde se lê: 

 
Mestrado Profissional 

Etapa Data Horário Local 

Período de Inscrição 
22/06/2020 a 
08/07/2020 

-- www.prpg.ufla.br 

Avaliação dos pré-projetos 
16/07/2020 a 
22/07/2020 

-- -- 

Divulgação do resultado 
preliminar da 1ª etapa e da lista 

 
22/07/2020 

A partir das 
18h00 

Site do PPGAP 

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


 

 

de selecionados para segunda 
etapa 

Interposição de Recurso contra o 
resultado preliminar da primeira 

etapa 

23/07/2020 
De 8h00 às 

18h00  

Devem ser encaminhados, 
em formulário próprio, para o 

e-mail do PPGAP – 
ppgapublica.dae@ufla.br 

Resposta aos recursos contra o 
resultado preliminar da primeira 

etapa 
24/07/2020 

A partir das 
18h00 

Site do PPGAP 

Divulgação da lista definitiva de 
selecionados para segunda 

etapa 

 
24/07/2020 

A partir das 
18h00 

Site do PPGAP 

Divulgação do cronograma de 
arguição dos projetos 

24/07/2020 
A partir das 

18h00 
Site do PPGAP 

Período de arguição dos Projetos 
27/07/2020 a 
30/07/2020 

8h00 – 18h00 

Google Meet em link a ser 
disponibilizado no e-mail 

do(a) candidato(a) 

Período de análise dos currículos 
31/07/2020 a 
03/08/2020 

-- -- 

Resultado preliminar  04/08/2020 
A partir das 

18h00 
Site do PPGAP 

Interposição de recurso contra o 
resultado preliminar do processo 

seletivo 

04/08/2020 a 
14/08/2020 

Das 18h00 do 
dia 04/08/2020 

até às 18h00 do 
dia 14/08/2020 

Devem ser encaminhados, 
em formulário próprio, para o 

e-mail do PPGAP – 
ppgapublica.dae@ufla.br 

Resultado da interposição de 
recurso 

17/08/2020 
A partir das 

18h00 
Site do PPGAP 

Homologação do Resultado final 19/08/2020 
A partir das 

18h00 
Site do PPGAP 

 

 

Leia-se: 

 
Mestrado Profissional 

Etapa Data Horário Local 

Período de Inscrição 
22/06/2020 a 

17/07/2020 
-- www.prpg.ufla.br 

Avaliação dos pré-projetos 
27/07/2020 a 
31/07/2020 

-- -- 

Divulgação do resultado 
preliminar da 1ª etapa e da 
lista de selecionados para 

segunda etapa 

03/08/2020 
A partir das 

18h00 
Site do PPGAP 

Interposição de Recurso contra 
o resultado preliminar da 

primeira etapa 

04/08/2020 
a 

05/08/2020 

De 8h00 às 
18h00 

Devem ser encaminhados, 
em formulário próprio, para 
o e-mail do PPGAP – 
ppgapublica.dae@ufla.br 

Resposta aos recursos contra o 

resultado preliminar da primeira 

etapa 

06/08/2020 
A partir das 

18h00 
Site do PPGAP 

Divulgação da lista definitiva de 

selecionados para segunda 

etapa 

06/08/2020 
A partir das 

18h00 
Site do PPGAP 

http://www.prpg.ufla.br/
mailto:ppgapublica.dae@ufla.br


 

 

Divulgação do cronograma de 

arguição dos projetos 
06/08/2020 

A partir das 

18h00 
Site do PPGAP 

Período de arguição dos 
Projetos 

10/08/2020 a 
14/08/2020 

8h00 – 18h00 
Google Meet em link a ser 
disponibilizado no e- mail 

do(a) candidato(a) 

Período de análise dos 

currículos 

17/08/2020 a 
19/08/2020 

-- -- 

Resultado preliminar 21/08/2020 
A partir das 

18h00 
Site do PPGAP 

Interposição de recurso contra 
o resultado preliminar do 

processo seletivo 

24/08/2020 a 

04/09/2020 

Das 18h00 do 
dia 24/08/2020 

até às 18h00 do 
dia 04/09/2020 

Devem ser encaminhados, 
em formulário próprio, para 

o e-mail do PPGAP – 
ppgapublica.dae@ufla.br 

Resultado da interposição de 

recurso 
08/09/2020 

A partir das 

18h00 
Site do PPGAP 

Homologação do Resultado 

final 
10/09/2020 

A partir das 

18h00 
Site do PPGAP 

 

 

 

 

 
Lavras, 08 de julho de 2020. 

 

 

 

 

 

ADELIR APARECIDA SACZK 
Pró-Reitora de Pós-Graduação 

 
 
 

mailto:ppgapublica.dae@ufla.br

