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Universidade Federal de Minas Gerais 
Instituto de Ciências Agrárias 

Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal 
 

Edital Suplementar de Seleção 2023– Mestrado e Doutorado – Vagas para 
Indígenas e Pessoas com Deficiência 

 
A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal (PPGPV) do 
Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais RETIFICA o 
Edital Suplementar do MESTRADO E DOUDORADO, publicados no site dos 
Classificados dos Estados de Minas online, em 12 de agosto de 2022, ficando estes 
redigidos da seguinte forma: 
 
1. Onde se lê: A Coordenadora do Programa Pós-Graduação em Produção Vegetal 
(PPGPV) do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais 
FAZ SABER que, 01 de setembro a 31 de outubro de 2022, estarão abertas as 
inscrições para a seleção de candidatos indígenas e com deficiência aos cursos de 
MESTRADO e DOUTORADO, 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.  
 
Leia-se: A Coordenadora do Programa Pós-Graduação em Produção Vegetal (PPGPV) 
do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais FAZ SABER 
que, 01 de setembro a 07 de novembro de 2022, estarão abertas as inscrições para a 
seleção de candidatos indígenas e com deficiência aos cursos de MESTRADO e 
DOUTORADO, 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.  
 
 
2. Onde se lê: 3.2 As inscrições deverão ser feitas por meio do envio de toda a 
documentação (formulário de Inscrição e demais documentos listados no item 3.7) 
exigida neste edital para o e-mail producaovegetal.ufmgica@gmail.com até o dia  31 DE 
OUTUBRO de 2022 as 23:59 (horário de Brasília-DF). 
 
Leia-se: 3.2 As inscrições deverão ser feitas por meio do envio de toda a 
documentação (formulário de Inscrição e demais documentos listados no item 3.7) 
exigida neste edital para o e-mail producaovegetal.ufmgica@gmail.com até o dia  
07 DE NOVEMBRO de 2022 as 23:59 (horário de Brasília-DF). 
 
3. Onde se lê:  3.11 A homologação das inscrições será divulgada na Secretaria do 
PPGPV e na página web deste Programa, no dia 02 de novembro de 2022, a partir 
das 17h00min. 
 
Leia-se: 3.11 A homologação das inscrições será divulgada na Secretaria do 
PPGPV e na página web deste Programa, no dia 09 de novembro de 2022, a partir 
das 17h00min. 
 
4. Onde se lê: 4.1 A Banca Examinadora será constituída de, no mínimo, três (03) 
professores titulares e dois (02) suplentes pertencentes ao quadro de docentes do 
Programa, indicados pelo Colegiado. O(s) suplente(s) só participará(ão) do Processo 
Seletivo em caso de impedimento justificado de um titular. A relação nominal da banca 
examinadora será divulgada na Secretaria e na página web do Programa, no dia 03 de 
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novembro de 2022 com a declaração de inexistência de impedimento e suspeição de 
cada membro da banca em função dos candidatos inscritos neste concurso. 
 
Leia-se: 4.1 A Banca Examinadora será constituída de, no mínimo, três (03) 
professores titulares e dois (02) suplentes pertencentes ao quadro de docentes do 
Programa, indicados pelo Colegiado. O(s) suplente(s) só participará(ão) do 
Processo Seletivo em caso de impedimento justificado de um titular. A relação 
nominal da banca examinadora será divulgada na Secretaria e na página web do 
Programa, no dia 09 de novembro de 2022 com a declaração de inexistência de 
impedimento e suspeição de cada membro da banca em função dos candidatos 
inscritos neste concurso. 
 
5. Onde se lê: 5.2 A primeira etapa de caráter classificatório, com valor de 40 pontos, 
consistirá na avaliação do Curriculum vitae. Esta etapa será realizada no período de 
03 a 07 de novembro de 2022 com base nos critérios indicados no Anexo 3 (Mestrado) 
e Anexo 4 (Doutorado). Na avaliação do Curriculum vitae serão consideradas as 
atividades desenvolvidas pelo candidato nos últimos 10 (dez) anos, na área de 
Produção Vegetal ou afins. O resultado desta etapa será divulgado no dia 08 de 
novembro de 2022. 
 
Leia-se: 5.2 A primeira etapa de caráter classificatório, com valor de 40 pontos, 
consistirá na avaliação do Curriculum vitae. Esta etapa será realizada no período 
de 10 a 14 de novembro de 2022 com base nos critérios indicados no Anexo 3 
(Mestrado) e Anexo 4 (Doutorado). Na avaliação do Curriculum vitae serão 
consideradas as atividades desenvolvidas pelo candidato nos últimos 10 (dez) 
anos, na área de Produção Vegetal ou afins. O resultado desta etapa será 
divulgado no dia 16 de novembro de 2022. 
 
6. Onde se lê: 5.3 A segunda etapa, de caráter classificatório, com valor de 30 pontos, 
consistirá de avaliação escrita de conhecimentos específicos na área de Produção 
Vegetal.  Esta etapa poderá ser realizada nas dependências do Instituto de Ciências 
Agrárias da UFMG ou no formato on-line, conforme a preferência do candidato que 
deverá ser informado no formulário de inscrição (ANEXO 1 – item 6, Mestrado ou 
ANEXO 2 – item 6). O local da avaliação presencial, plataforma online, links e instruções 
para prova on-line serão divulgados na página web e no quadro de avisos da Secretaria 
do Programa no dia 10 de novembro de 2022. Será permitido o uso de calculadora. 
Essa avaliação será aplicada no dia 11 de novembro de 2022, de 08h00min às 
12h00min (Horário de Brasília/DF), em locais a serem divulgado pela Secretaria e pela 
página web do Programa. Esta etapa será classificatória. A bibliografia indicada para 
essa avaliação está listada no Anexo 7. 
 
Leia-se: 5.3 A segunda etapa, de caráter classificatório, com valor de 30 pontos, 
consistirá de avaliação escrita de conhecimentos específicos na área de Produção 
Vegetal.  Esta etapa poderá ser realizada nas dependências do Instituto de 
Ciências Agrárias da UFMG ou no formato on-line, conforme a preferência do 
candidato que deverá ser informado no formulário de inscrição (ANEXO 1 – item 
6, Mestrado ou ANEXO 2 – item 6). O local da avaliação presencial, plataforma 
online, links e instruções para prova on-line serão divulgados na página web e no 
quadro de avisos da Secretaria do Programa no dia 18 de novembro de 2022. Será 
permitido o uso de calculadora. Essa avaliação será aplicada no dia 21 de 
novembro de 2022, de 08h00min às 12h00min (Horário de Brasília/DF), em locais a 
serem divulgado pela Secretaria e pela página web do Programa. Esta etapa será 
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classificatória. A bibliografia indicada para essa avaliação está listada no Anexo 
7. 
 
7. Onde se lê: 5.4 A terceira etapa, de caráter classificatório, com valor de 30 pontos, 
consistirá em avaliação do projeto de pesquisa redigido pelo candidato (12 pontos) e 
de sua apresentação/arguição (18 pontos). Essa avaliação busca verificar a capacidade 
de argumentação teórica e metodológica do candidato (Anexo 6). A apresentação será 
feita de forma online por videoconferência entre 23 a 25 de novembro de 2022 com link 
e horário previamente marcado pela comissão de seleção divulgado até o dia 22 de 
novembro de 2022 a partir das 17h:00min em painel externo à Secretaria do PPG em 
Produção Vegetal e na página web deste Programa. 
 
Leia-se: 5.4 A terceira etapa, de caráter classificatório, com valor de 30 pontos, 
consistirá em avaliação do projeto de pesquisa redigido pelo candidato (12 
pontos) e de sua apresentação/arguição (18 pontos). Essa avaliação busca 
verificar a capacidade de argumentação teórica e metodológica do candidato 
(Anexo 6). A apresentação será feita de forma online por videoconferência entre 
29 de novembro a 02 de dezembro de 2022 com link e horário previamente 
marcado pela comissão de seleção divulgado até o dia 25 de novembro de 2022 a 
partir das 17h:00min em painel externo à Secretaria do PPG em Produção Vegetal 
e na página web deste Programa. 
 
8. Onde se lê: 5.6 Caberá recurso contra o resultado da primeira etapa (08 de novembro 
de 2022) do processo seletivo, com efeito suspensivo, sem prejuízo do recurso final. Os 
resultados das etapas subsequentes serão divulgados com o resultado final (29 de 
novembro de 2022). Recursos, parcial e final, devem   ser dirigidos à Coordenação do 
Programa por meio do e-mail producaovegetal.ufmgica@gmail.com. 
 
Leia-se: 5.6 Caberá recurso contra o resultado da primeira etapa (26 de novembro 
de 2022) do processo seletivo, com efeito suspensivo, sem prejuízo do recurso 
final. Os resultados das etapas subsequentes serão divulgados com o resultado 
final (19 de dezembro de 2022). Recursos, parcial e final, devem   ser dirigidos à 
Coordenação do Programa por meio do e-mail 
producaovegetal.ufmgica@gmail.com. 

 

9. Onde se lê: 8.9 O Resultado Final será publicado no dia 29 de novembro de 2022, 
a partir      das 17h00min, em painel externo à Secretaria do PPG em Produção Vegetal e 
na página web deste Programa.  
 
Leia-se: 8.9 O Resultado Final será publicado no dia 19 de dezembro de 2022, a 
partir      das 17h00min, em painel externo à Secretaria do PPG em Produção Vegetal 
e na página web deste Programa.  
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10. Onde se lê: Síntese do Calendário de Seleção 2023 – 1º semestre  
 

Período de Inscrição via email: de 01 de setembro de 2022 até 31 de novembro de  
2022. 

Divulgação das inscrições homologadas: 02 de novembro de 2022 

1ª etapa – Avaliação do Curriculum Vitae: 03 a 07 de novembro de 2022 

Divulgação do resultado da 1a etapa: 08 de novembro de 2022, a partir das 17h00min 

2ª etapa – Prova de conhecimentos: 11 de novembro de 2022 
Divulgação do horário, plataforma, links e sala para avaliação presencial da prova de 
conhecimentos: 10 de novembro   

Resultado prova de conhecimentos: 29 de novembro de 2022 
 

3ª etapa – Avaliação do Projeto e Apresentação: 23 a 25 de novembro de 2022. 
Divulgação do horário, plataforma, links e avaliação 22 de novembro 

Resultado avaliação do projeto e apresentação: 29 de novembro de 2022 

Resultado final: 29 de novembro de 2022, a partir das 17h00min 

 
Leia-se: Síntese do Calendário de Seleção 2023 – 1º semestre  
 

Período de Inscrição via email: de 01 de setembro de 2022 até 07 de novembro 
de  2022. 

Divulgação das inscrições homologadas: 09 de novembro de 2022 

1ª etapa – Avaliação do Curriculum Vitae: 10 a 14 de novembro de 2022 

Divulgação do resultado da 1a etapa: 16 de novembro de 2022, a partir das 17h00min 

2ª etapa – Prova de conhecimentos: 21 de novembro de 2022 
Divulgação do horário, plataforma, links e sala para avaliação presencial da prova de 
conhecimentos: 18 de novembro de 2022   

Resultado prova de conhecimentos: 28 de novembro de 2022 
 



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

 

3ª etapa – Avaliação do Projeto e Apresentação: 29 de novembro a 02 de dezembro 
de 2022. Divulgação do horário, plataforma, links e avaliação 25 de novembro 

Resultado avaliação do projeto e apresentação: 08 de dezembro de 2022 

Resultado final: 19 de dezembro de 2022, a partir das 17h00min 

 

 

11. Permanecem inalterados todos os outros itens do Edital. 

 

Contatos: 
E-mail: secpg@ica.ufmg.br; producaovegetal.ufmgica@gmail.com  
Página web: https://www.ica.ufmg.br/?posgraduacao=producao-vegetal  
Telefone: (38) 2101-7748. 
 

Montes Claros, 31 de agosto de 2022. 

Professora Silvia Nietsche. Coordenadora do Colegiado de Pós-Graduação em 
Produção Vegetal. 
 
 
 
 
Publicado dia 31/10/2022: 
1ª Retificação: https://www.classificados.em.com.br/anuncio/353209647 
2ª Retificação: https://www.classificados.em.com.br/anuncio/353209649 
3ª Retificação: https://www.classificados.em.com.br/anuncio/353209656 
4ª Retificação: https://www.classificados.em.com.br/anuncio/353209658 
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