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RETIFICAÇÃO DO EDITAL PRPG/UFLA Nº 012/2014 
 
 

O Pró-Reitor de Pós-Graduação da Universidade Federal de Lavras, no uso 

de suas atribuições regimentais, torna públicas as seguintes modificações no Edital 

PRPG/UFLA Nº 012/2014: 

- Retificação do ANEXO XXIII – Programa de Pós-Graduação em 

Microbiologia Agrícola. 

 

  No anexo, passam a vigorar as seguintes retificações: 

 

 

ANEXO XXIII 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA (PPGMB)  

 
1. No item 4. DO CALENDÁRIO ESPECÍFICO DO PROCESSO SELETIVO, 

incluir o seguinte conteúdo:  
 

 

                        Para a prova de conhecimentos gerais em Microbiologia, será realizado 
sorteio público do tópico para realização da mesma, este ocorrerá às 8h (horário de 
Brasília), ou seja, antes do inicio da avaliação.  
 
                       Os candidatos terão o tempo de 4 (quatro) horas para a realização da prova, 
a contar do término do sorteio.   

Para a prova de conhecimentos gerias de inglês, os candidatos terão o 

tempo de 2 (duas) horas para a realização da prova. 

 

2. No item 6. DAS ETAPAS DE SELEÇÃO, incluir o seguinte conteúdo: 
 
Para aprovação tanto no mestrado quanto no doutorado, a média (final) das 

avaliações deverá ser igual ou superior a 70%.  A aprovação não implica 
necessariamente na classificação para ingresso no PPGMA.  
 

3. No item 7. DO DETALHAMENTO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO POR 

ETAPA, Mestrado, item 3, onde se lê: 

 

“1ª questão 60 pontos: Redação relacionada a um dos tópicos sorteado do 
item 5.2 e será avaliada de acordo com os critérios e pesos listados no quadro abaixo:” 
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Passa a vigorar a seguinte redação: 

 

“1ª questão 60 pontos: Redação relacionada a um dos tópicos sorteados e 
será avaliada de acordo com os critérios e pesos listados no quadro abaixo:” 

 

4. No item 7. DO DETALHAMENTO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO POR 

ETAPA, Doutorado, item 3, onde se lê: 

 
“1ª questão 60 pontos: Redação relacionada a um dos tópicos sorteado do 

item 3.5 e será avaliada de acordo com os critérios e pesos listados no quadro abaixo:” 
 

Passa a vigorar a seguinte redação: 

 
“1ª questão 60 pontos: Redação relacionada a um dos tópicos sorteados e 

será avaliada de acordo com os critérios e pesos listados no quadro abaixo:” 
 

 5. No item 7. DO DETALHAMENTO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO POR 
ETAPA, Mestrado e Doutorado,  

 
2 - Conhecimentos gerais de inglês, incluir o seguinte conteúdo:  

 

                        “Não será permitida ao candidato a utilização de dicionário de inglês” 
 

 

3 - Conhecimentos gerais em microbiologia 

 

incluir antes da 1ª questão 
 
“Relação dos tópicos considerados para a realização da 1ª questão da 
prova de conhecimentos gerais em microbiologia: 

1 - Características gerais e classificação dos diversos grupos de microrganismos 
2 - Nutrição e cultivo de microrganismos 
3 - Metabolismo Microbiano 
4 - Crescimento Microbiano 
5 - Controle físico e químico do crescimento microbiano 
6 - Processos de recombinação bacteriana” 

 


