
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

  PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO  
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO PRPG/UFLA Nº 125/ 2021 

 
O Pró-Reitor de Pós-Graduação, no uso de suas atribuições, torna pública a retificação 

do Edital PRPG Nº 064/2021 de Seleção do Programa de Pós-Graduação em 

Administração (PPGA), da Universidade Federal de Lavras para ingresso no 1º 

semestre letivo de 2022.  
 

do ANEXO I 
 

 

 item 3 -DA DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA EXIGIDA PELO PROGRAMA 

Mestrado 
 

 

Onde se lê: 

D) Comprovante do resultado do Teste ANPAD – orientação acadêmica (deverá ser postado no 

ato da inscrição online). Serão aceitos os Testes da ANPAD – orientação acadêmica, 

realizados nas edições de outubro de 2019, Março de 2020, Setembro de 2020, Novembro de 

2020, Fevereiro de 2021, Junho de 2021 e Setembro de 2021. Caso o candidato tenha feito 

mais de um Teste ANPAD – orientação acadêmica neste período, será aceito apenas um, a 

critério de escolha do candidato no ato da inscrição. 

 

 
Leia-se: 

D) Comprovante do resultado do Teste ANPAD – orientação acadêmica (deverá ser postado no 

ato da inscrição online). Serão aceitos os Testes da ANPAD – orientação acadêmica, 

realizados nas edições de outubro de 2019, Março de 2020, Setembro de 2020, Novembro de 

2020, Fevereiro de 2021, Junho de 2021 e Setembro de 2021. Caso o candidato tenha feito 

mais de um Teste ANPAD – orientação acadêmica neste período, será aceito apenas um, a 

critério de escolha do candidato no ato da inscrição. Caso o candidato tenha realizado o Teste 

ANPAD Edição Setembro/2021, deverá anexar no campo correspondente o Comprovante de 

Inscrição. Caso o candidato tenha realizado o Teste ANPAD Edição Setembro/2021 e outra 

edição dentro das previstas no edital PRPG/UFLA N° 064/2021, deverá anexar no campo 

correspondente o Comprovante de Inscrição do Teste ANPAD Edição Setembro/2021 e o 

Comprovante do resultado do Teste ANPAD da outra edição feita. Até o dia 26/10/2021 o 

candidato deverá enviar um e-mail para o PPGA (ppga.si@ufla.br) manifestando qual edição 

optará por usar no processo seletivo 2022/1. 

 

 
Onde se lê: 

Doutorado 

D) Comprovante do resultado do Teste ANPAD – orientação acadêmica (deverá ser postado no 

ato da inscrição online). Serão aceitos os Testes da ANPAD – orientação acadêmica, 

realizados nas edições de outubro de 2019, Março de 2020, Setembro de 2020, Novembro de 

2020, Fevereiro de 2021, Junho de 2021 e Setembro de 2021. Caso o candidato tenha feito 

mais de um Teste ANPAD – orientação acadêmica neste período, será aceito apenas um, a 

critério de escolha do candidato no ato da inscrição. 

mailto:ppga.si@ufla.br


Leia-se: 

D) Comprovante do resultado do Teste ANPAD – orientação acadêmica (deverá ser postado no 

ato da inscrição online). Serão aceitos os Testes da ANPAD – orientação acadêmica, realizados 

nas edições de outubro de 2019, Março de 2020, Setembro de 2020, Novembro de 2020, 

Fevereiro de 2021, Junho de 2021 e Setembro de 2021. Caso o candidato tenha feito mais de um 

Teste ANPAD – orientação acadêmica neste período, será aceito apenas um, a critério de escolha 

do candidato no ato da inscrição. Caso o candidato tenha realizado o Teste ANPAD Edição 

Setembro/2021, deverá anexar no campo correspondente o Comprovante de Inscrição. Caso o 

candidato tenha realizado o Teste ANPAD Edição Setembro/2021 e outra edição dentro das 

previstas no edital PRPG/UFLA N° 064/2021, deverá anexar no campo correspondente o 

Comprovante de Inscrição do Teste ANPAD Edição Setembro/2021 e o Comprovante do 

resultado do Teste ANPAD da outra edição feita. Até o dia 26/10/2021 o candidato deverá 

enviar um e-mail para o PPGA (ppga.si@ufla.br) manifestando qual edição optará por usar no 

processo seletivo 2022/1. 

 

 

 

Lavras, 21 de outubro de 2021. 

 
 
 
 

Antonio Chalfun Júnior 
Pró-Reitor de Pós-Graduação (em exercício) 
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