
 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO VEGETAL – 
ICA/UFMG 

Errata: Edital Regular de Seleção 2022– Mestrado e Doutorado 
 

 
A Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Produção Vegetal 
COMUNICA a retificação do Edital Regular de Seleção – Mestrado e Doutorado, 
o qual foi publicado no site dos Classificados do Estado de Minas online, em 05 
de novembro de 2021, ficando estes redigidos da seguinte forma: 
 
 
Onde se lê: 1.3 “O valor da taxa de inscrição é de R$172,35 (cento e setenta e 
dois reais e trinta e cinco centavos) conforme estabelece a Resolução Nº 30, de 
13 de dezembro de 2007, do Conselho Universitário da UFMG. O pagamento 
desta taxa deverá ser feito mediante a Guia de Recolhimento da União (GRU), 
que deverá ser gerada no endereço 
<https://sistemas.ufmg.br/sisarc/emissaogru/gerir/geriremissaogru.seam?codig
o=ss3f83YJL>, com os códigos indicados no Anexo 1 deste Edital. Será isento 
do pagamento dessa taxa o candidato cuja situação econômica justifique essa 
gratuidade, a qual deverá ser solicitada à Fundação Universitária Mendes 
Pimentel (FUMP), pelo menos 15 dias antes do encerramento do período de 
inscrições. Informações a respeito da solicitação de isenção devem ser obtidas 
no endereço www.fump.ufmg.br ou diretamente na Unidade Regional da FUMP 
em Montes Claros, no Instituto de Ciências Agrárias da UFMG, Av. Universitária, 
1000 - Bairro Universitário, Montes Claros – MG. 
 
 
Leia-se: 1.3 “Não será cobrada taxa de inscrição aos candidatos às vagas de 
mestrado e doutorado do Edital Regular de Seleção 2022, segundo semestre”. 
 
 
 
Onde se lê: 
3.1. 
         a Arquivo1.pdf: Arquivo com extensão pdf contendo o comprovante de 
pagamento da taxa de inscrição ou da isenção emitida pela FUMP; 

 
Leia-se:  
3.1  

a. “Não será exigido o envio do Arquivo1.pdf.” 
 

 
Onde se lê: Anexo 1 
Leia-se: Item suprimido, pois não será cobrada taxa de inscrição aos candidatos 
às vagas de mestrado e doutorado do Edital Regular de Seleção 2022, segundo 
semestre. 
 
Montes Claros, 27 de maio de 2022. 

Professora Silvia Nietsche. Coordenadora do Colegiado de Pós-Graduação em 
Produção Vegetal. 
 


