EDITAL 57/2021 Pró-Reitoria de Pós-Graduação
Programa Institucional de Doutorado Sanduíche no Exterior/CAPES/PrInt/UFLA

A Pró-Reitora de Pós-Graduação da Universidade Federal de Lavras, no uso de
suas atribuições regimentais, torna pública a seguinte modificação no Edital PRPG/UFLA Nº
48/2021:

Onde se lê:
5. DA SELEÇÃO
Todos esses documentos deverão ser encaminhados por email a secretaria do Programa
de Pós-Graduação até às 18h do dia 27 de agosto de 2021 e o candidato deverá solicitar
confirmação de recebimento da secretaria e guardar cópia do email.
Leia-se:
5. DA SELEÇÃO
Todos esses documentos deverão ser encaminhados por email a secretaria do Programa
de Pós-Graduação até às 18h do dia 29 de outubro de 2021 e o candidato deverá solicitar
confirmação de recebimento da secretaria e guardar cópia do email.

Onde se lê:
5.2 Da comissão de seleção
A seleção dos candidatos deverá ser realizada pelo Programa de Pós-Graduação entre os
dias 30 e 31 de agosto de 2021.
Leia-se:
5.2 Da comissão de seleção
A seleção dos candidatos deverá ser realizada pelo Programa de Pós-Graduação entre os
dias 03 e 05 de novembro de 2021.

Onde se lê:
5.2 Da comissão de seleção
Cabe à comissão entregar assinada a ata do processo de seleção e do recurso, quando houver. A
ata, juntamente com o termo de seleção de candidatura (Anexo IV) e demais documentos
constantes no item 5.1 desse Edital deverão ser encaminhados a PRPG via memorando
eletrônico (SIPAC), até as 18h do dia 01 de setembro de 2021.
Leia-se:
5.2 Da comissão de seleção

Cabe à comissão entregar assinada a ata do processo de seleção e do recurso, quando houver. A
ata, juntamente com o termo de seleção de candidatura (Anexo IV) e demais documentos
constantes no item 5.1 desse Edital deverão ser encaminhados a PRPG via memorando
eletrônico (SIPAC), até as 18h do dia 08 de novembro de 2021.

Onde se lê:
5.3 Homologação pelo Grupo Gestor e Resultado Final
1- O resultado parcial da seleção, com o remanejamento das cotas, será divulgado no site da
PRPG, no dia 03 de setembro de 2021.
2- Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado parcial, entre os dias 06 e 08 de
setembro de 2021, diretamente na PRPG, pelo email prpg@ufla.br.
3- A comissão e o Grupo Gestor deverão avaliar o recurso e divulgar o resultado final até o dia
09 de setembro de 2021.
Leia-se:
5.3 Homologação pelo Grupo Gestor e Resultado Final
1- O resultado parcial da seleção, com o remanejamento das cotas, será divulgado no site da
PRPG, no dia 12 de novembro de 2021.
2- Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado parcial, entre os dias 16 e 18 de
novembro de 2021, diretamente na PRPG, pelo email prpg@ufla.br.
3- A comissão e o Grupo Gestor deverão avaliar o recurso e divulgar o resultado final até o dia
25 de novembro de 2021.

Onde se lê:
7. DO CRONOGRAMA
Etapa
Lançamento do Edital

Prazo
21 de maio de 2021

Inscrição e entrega dos Até 27 de agosto de 2021
documentos impressos na
secretaria do Programa de
Pós-Graduação (item 5.1)
Seleção dos candidatos

30 a 31 de agosto de 2021

Publicação do resultado 03 de setembro de 2021
parcial,
com
remanejamento das cotas
pelo Grupo Gestor no site
da PRPG

Responsável
Pró-Reitoria
de
PósGraduação
Candidato

Programa
Graduação

de

Pós-

Pró-Reitoria
de
PósGraduação e Grupo Gestor

Interposição de recurso 06 e 08 de setembro de Candidato
contra o resultado parcial, 2021
na PRPG
Avaliação dos recursos 09 de setembro de 2021
contra o resultado parcial

Grupo Gestor

Publicação do resultado 09 de setembro de 2021

Pró-Reitoria

de

Pós-

final, com remanejamento
das cotas

Graduação

Inscrição do candidato em data a ser informada Candidato (na PRPG)
selecionado no Sistema da pelo Grupo Gestor
CAPES (SCBA)
Entrega da CARTA Print em data a ser informada Candidato (na PRPG)
Doutorado
Sanduiche pelo Grupo Gestor
(Anexo VIII)
Emissão das cartas de em data a ser informada CAPES
pelo Grupo Gestor
concessão
Matricula em Atividade em data a ser informada Bolsista
Acadêmica Internacional, pelo Grupo Gestor
no DRI
Início das atividades do em data a ser informada Bolsista
programa de estudos no pelo Grupo Gestor
exterior
Retorno ao Brasil

em data a ser informada Bolsista
pelo Grupo Gestor

Leia-se:
7. DO CRONOGRAMA
Etapa
Lançamento do Edital

Prazo
21 de maio de 2021

Inscrição e entrega dos Até 29 de outubro de 2021
documentos impressos na
secretaria do Programa de
Pós-Graduação (item 5.1)
Seleção dos candidatos

Responsável
Pró-Reitoria
de
PósGraduação
Candidato

03 e 05 de novembro de Programa
2021
Graduação

Publicação do resultado 12 de novembro de 2021
parcial,
com
remanejamento das cotas
pelo Grupo Gestor no site
da PRPG

de

Pós-

Pró-Reitoria
de
PósGraduação e Grupo Gestor

Interposição de recurso 16 e 18 de novembro de Candidato
contra o resultado parcial, 2021
na PRPG
Avaliação dos recursos 25 de novembro de 2021
contra o resultado parcial

Grupo Gestor

Publicação do resultado 25 de novembro de 2021
final, com remanejamento
das cotas

Pró-Reitoria
Graduação

de

Inscrição do candidato em data a ser informada Candidato (na PRPG)
selecionado no Sistema da pelo Grupo Gestor
CAPES (SCBA)

Pós-

Entrega da CARTA Print em data a ser informada Candidato (na PRPG)
Doutorado
Sanduiche pelo Grupo Gestor
(Anexo VIII)
Emissão das cartas de em data a ser informada CAPES
pelo Grupo Gestor
concessão
Matricula em Atividade em data a ser informada Bolsista
Acadêmica Internacional, pelo Grupo Gestor
no DRI
Início das atividades do em data a ser informada Bolsista
programa de estudos no pelo Grupo Gestor
exterior
Retorno ao Brasil

em data a ser informada Bolsista
pelo Grupo Gestor

Onde se lê:
Anexo I
Termo de comprometimento
Eu,____________________________________, matrícula_______________, discente do curso
de doutorado do Programa de Pós-Graduação em ______________________________ da
Universidade Federal de Lavras, declaro para os devidos fins do Edital 48/2021 PRPG, que se
trata da seleção de candidatos de Programas de Pós-Graduação (PPG) da UFLA para o
Programa de Doutorado Sanduíche no exterior, estar de acordo com a entrega desse termo até o
dia 27 de agosto de 2021 na secretaria do PPG que estou matriculado, para condicionar a
minha inscrição no processo seletivo.

Leia-se:
Anexo I
Termo de comprometimento
Eu,____________________________________, matrícula_______________, discente do curso
de doutorado do Programa de Pós-Graduação em ______________________________ da
Universidade Federal de Lavras, declaro para os devidos fins do Edital 48/2021 PRPG, que se
trata da seleção de candidatos de Programas de Pós-Graduação (PPG) da UFLA para o
Programa de Doutorado Sanduíche no exterior, estar de acordo com a entrega desse termo até o
dia 29 de outubro de 2021 na secretaria do PPG que estou matriculado, para condicionar a
minha inscrição no processo seletivo.

Lavras, 17 de agosto de 2021

Prof. Rafael Pio
Coordenador Institucional Projeto CAPES/PrInt da UFLA

