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 Edital Regular de Seleção 2022 – Mestrado – Vagas Remanescentes 
 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais do Instituto de Ciências 
Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais faz saber que, no período de 09 de maio a 30 de 
junho de 2022, estarão abertas as inscrições de vagas remanescentes para a seleção de 
candidatos ao curso de MESTRADO, conforme previsto no item 2.1.1 do Edital Regular de Seleção 
2022 – publicado em 10 de dezembro de 2021 nos Classificados do Estado de Minas Gerais online.   
 
1 – DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES 
  
1.1 – As inscrições serão feitas exclusivamente via Internet, das 08 horas do dia 09 de maio de 
2022 às 23h59min do dia 30 de junho de 2022 (horário de Brasília) acessando o site 
https://www.ica.ufmg.br/?posgraduacao=mestrado-em-ciencias-florestais, preenchendo o formulário 
de inscrição e submetendo todos os documentos solicitados no item 3.1 do Edital publicado em 10 
de dezembro de 2021, em arquivo no formato Portable Document Format (PDF), durante o período 
de vigência das inscrições, que deverão ser enviados para o e-mail selecaocf.ufmg@gmail.com.  
 
 2 – DAS VAGAS 
2.1 – Serão oferecidas 18 (dezoito) vagas para o Mestrado para ingresso no segundo semestre 
letivo de 2022, sendo que, 04 (quatro) das 18 (dezoito) vagas serão reservadas para acesso aos 
candidatos autodeclarados negros, em cumprimento à Resolução no 02/2017, de 04 de abril de 
2017, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMG, que dispõe sobre a Política de 
Ações Afirmativas da UFMG. 
 
3 – DO PROCESSO SELETIVO 
3.1 - Os requisitos para inscrição, a constituição da banca examinadora, o processo de seleção, o 
resultado final e o registro e matrícula seguirão os mesmos termos do Edital Regular de 
Seleção 2022, com o seguinte cronograma: 
 
Cronograma 

Descrição Data 

Período de Inscrição 09/05/2022 a 30/06/2022 

Divulgação da Banca Examinadora 01/07/2022 

Homologação das inscrições 01/07/2022 

Prazo para recurso homologação das inscrições 03/07/2022 

Divulgação do resultado da primeira etapa do processo seletivo 
(Avaliação do curriculum e do projeto de pesquisa) 

04/07/2022 

Segunda etapa do processo seletivo (entrevistas)  07 e 08/07/2022 

Divulgação do resultado final preliminar 08/07/2022 

Prazo para recurso do resultado final preliminar 08 a 17/07/2022 

Divulgação do resultado final (após recursos)  18/07/2022 

Cadastro prévio junto ao Departamento de Registro e Controle 
Acadêmico (DRCA) 

25/07/2022 a 01/08/2022 

Envio da documentação ao DRCA pela Secretaria do Programa Até 08/08/2022 

 
 
 
Montes Claros, 04/05/2022 
Professor Christian Dias Cabacinha 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais 
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