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PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO PRPG/UFLA N° 120/2021 
 

A Pró-Reitora de Pós-Graduação, no uso de suas atribuições, torna pública a retificação do Edital  
PRPG Nº 045/2021 de Seleção do Programa de  Pós-Graduação em Zootecnia da Universidade 
Federal de Lavras para ingresso no 2º semestre letivo de 2021. 

 
   ANEXO I - PROGRAMA DE PÓS-GRADUÇÃO EM ZOOTECNIA 
 

Onde se lê: 
 
5. DO CALENDÁRIO ESPECÍFICO DO PROCESSO SELETIVO  

MESTRADO E DOUTORADO 

Etapa Data Horário Local 

Envio da documentação no sistema SIGAA e 
para os e-mails informados no item 4 

06/06/2021 
Até às 18 

horas 
Sistema SIGAA e e-mails informados no 
item 4. Observar instruções do item 8.4 

 

8. DO DETALHAMENTO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO POR ETAPA 

 
 
1. Plano de Trabalho:  

O Plano de Trabalho deverá ser elaborado com base no modelo apresentado no ANEXO A deste edital e deverá 
ser anexado no Sistema SIGAA e também enviado aos e-mails spgz.dzo@ufla.br e mateus.pg@ufla.br (em 
formado Microsoft Word ou PDF) até o dia 21/01/2021, conforme instruções apresentadas no item 8.4. 

2. Curriculum Vitae: 
O Curriculum Vitae deverá ser elaborado com base no modelo apresentado no ANEXO B deste edital e deverá ser 
anexado no Sistema SIGAA e também enviado aos e-mails spgz.dzo@ufla.br e mateus.pg@ufla.br (em formado 
Microsoft Word ou PDF) até o dia 21/01/2021, conforme instruções apresentadas no item 8.4. 

8.3 Arguição técnica e defesa do Curriculum Vitae:  

As arguições técnicas e defesas do Curriculum Vitae serão realizadas por videoconferência entre o candidato ao 
mestrado ou doutorado e a banca avaliadora. O PPGZ/UFLA divulgará previamente a ordem, horários e instruções 
para realização das videoconferências, de acordo com o calendário apresentado no item 5. Todas as arguições 
técnicas e defesas de Curriculum Vitae serão realizadas por meio remoto. É de inteira responsabilidade do candidato 
providenciar computador ou outro dispositivo eletrônico com webcam e microfone, além de acesso a internet de alta 
qualidade, para realização das videoconferências. O PPGZ/UFLA se exime de quaisquer problemas de ordem técnica 
que possam ocorrer durante as videoconferências. É responsabilidade do candidato providenciar a eventual instalação 
de software para videoconferência de acordo com as informações a serem repassadas pelo PPGZ/UFLA em seu 
website e por e-mail no dia 31/01/2021. 

8.4 Instruções para envio do e-mail com Plano de Trabalho e Curriculum Vitae e seus comprovantes:  

Cada candidato deverá enviar até o dia 21/01/2021 um e-mail para a Secretaria e Coordenação do PPGZ/UFLA 
(spgz.dzo@ufla.br e mateus.pg@ufla.br) contendo como anexos 3 (três) arquivos, sendo:  
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Leia-se 

 
ANEXO I - PROGRAMA DE PÓS-GRADUÇÃO EM ZOOTECNIA 
 

5.    DO CALENDÁRIO ESPECÍFICO DO PROCESSO SELETIVO  

MESTRADO E DOUTORADO 

Etapa Data Horário Local 

Envio da documentação no sistema SIGAA e 
para os e-mails informados no item 4 

02/06/2021 
Até às 18 

horas 
Sistema SIGAA e e-mails informados no 
item 4. Observar instruções do item 8.4 

 
8. DO DETALHAMENTO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO POR ETAPA 

 
8.1       Plano de Trabalho:  

O Plano de Trabalho deverá ser elaborado com base no modelo apresentado no ANEXO A deste edital e deverá 
ser anexado no Sistema SIGAA e também enviado aos e-mails spgz.dzo@ufla.br e mateus.pg@ufla.br (em 
formado Microsoft Word ou PDF) até o dia 02/06 /2021, conforme instruções apresentadas no item 8.4. 

3. Curriculum Vitae: 
O Curriculum Vitae deverá ser elaborado com base no modelo apresentado no ANEXO B deste edital e deverá ser 
anexado no Sistema SIGAA e também enviado aos e-mails spgz.dzo@ufla.br e mateus.pg@ufla.br (em formado 
Microsoft Word ou PDF) até o dia 02/06/2021, conforme instruções apresentadas no item 8.4. 

8.3 Arguição técnica e defesa do Curriculum Vitae:  

As arguições técnicas e defesas do Curriculum Vitae serão realizadas por videoconferência entre o candidato ao 
mestrado ou doutorado e a banca avaliadora. O PPGZ/UFLA divulgará previamente a ordem, horários e instruções 
para realização das videoconferências, de acordo com o calendário apresentado no item 5. Todas as arguições 
técnicas e defesas de Curriculum Vitae serão realizadas por meio remoto. É de inteira responsabilidade do candidato 
providenciar computador ou outro dispositivo eletrônico com webcam e microfone, além de acesso a internet de alta 
qualidade, para realização das videoconferências. O PPGZ/UFLA se exime de quaisquer problemas de ordem técnica 
que possam ocorrer durante as videoconferências. É responsabilidade do candidato providenciar a eventual 
instalação de software para videoconferência de acordo com as informações a serem repassadas pelo PPGZ/UFLA 
em seu website e por e-mail no dia 14/06/2021. 

8.4 Instruções para envio do e-mail com Plano de Trabalho e Curriculum Vitae e seus comprovantes:  

Cada candidato deverá enviar até o dia 02/06/2021 um e-mail para a Secretaria e Coordenação do PPGZ/UFLA 
(spgz.dzo@ufla.br e mateus.pg@ufla.br) contendo como anexos 3 (três) arquivos, sendo:  

 
 
 
 

Lavras, 12 de maio de 2021. 
 
 
 
 
 

ADELIR APARECIDA SACZK 

Pró-Reitora de Pós-Graduação 
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