
RETIFICAÇÃO DO EDITAL PRPG/UFLA Nº 07/2013 

 

 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade Federal de Lavras torna 

pública a retificação do Edital PRPG/UFLA Nº 07/2013, conforme especificações a 

seguir. 
 
 

 

 Nos anexos, passam a vigorar as seguintes retificações: 

 

 

ANEXO I 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO (PPGA) 

 

 

1ª CORREÇÃO: 

 

No item “7. DA PLANILHA DE CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DO 

CURRÍCULO LATTES” do Anexo I, onde se lê: 

 

 
7.1 - ATUAÇÃO COMO BOLSISTA, MONITOR E ESTAGIÁRIO 

 

 

Passa a vigorar a seguinte redação: 

 
7.1 - ATUAÇÃO COMO BOLSISTA E MONITOR 

 

 

2ª CORREÇÃO: 

 

No item “10. DAS COMISSÕES DE AVALIAÇÃO” do Anexo I, onde se lê: 

 

As Comissões de Avaliação dos candidatos inscritos para ingresso no Mestrado e 

Doutorado em Administração neste Edital serão compostas, para cada área de 

concentração, pelos docentes que atuam no PPGA/UFLA, designadas pelo Colegiado. 
A composição das Comissões de Avaliação serão publicadas na página do Programa, logo 

depois da homologação das inscrições. 
 

Passa a vigorar a seguinte redação: 

 

As Comissões de Avaliação dos candidatos inscritos para ingresso no Mestrado e 

Doutorado em Administração neste Edital serão compostas, para cada área de 

concentração, pelos docentes doutores que atuam no PPGA/UFLA e/ou 

DAE/UFLA, designadas pelo Colegiado. A composição das Comissões de Avaliação 

serão publicadas na página do Programa, logo depois da homologação das inscrições. 

 



ANEXO II  

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

(PPGAP)  

 

(MESTRADO PROFISSIONAL) 

 

 

No item “5. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO” do Anexo II 

onde se lê: 

 

ETAPA DATA HORARIO LOCAL 

Prova Escrita 18 /10/2013 das 9:00h às 12:00h BLOCO III - DAE 

 

Passa a vigorar a seguinte redação: 

 

ETAPA DATA HORARIO LOCAL 

Prova Escrita 21/10/2013 das 9:00h às 12:00h BLOCO III - DAE 

 

 



ANEXO VII 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUÇÃO EM CIÊNCIA DO SOLO (PPGCS) 

 

 

 

1ª CORREÇÃO: 

 

No item “DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO” do Anexo VII, onde se lê: 

 

 

As provas escritas de Conhecimentos em Ciência do Solo e da Língua inglesa serão realizadas no dia 21/10/2013, sexta-feira, às 14 horas 

(horário de Brasília) e terão duração de 3 (três) horas. 

 

Passa a vigorar a seguinte redação: 

 

As provas escritas de Conhecimentos em Ciência do Solo e da Língua inglesa serão realizadas no dia 21/10/2013, segunda-feira, às 14 horas 

(horário de Brasília) e terão duração de 3 (três) horas. 

 

 

2ª CORREÇÃO: 

 

  Ao final do Anexo VII dever-se-á adicionar a Planilha de Avaliação Curricular, conforme segue:  

 

 

 



PLANILHA DE AVALIAÇÃO CURRICULAR - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DO SOLO 

PROCESSO SELETIVO 2014/1 

Nome do candidato:   
Nº Inscrição: 

 

    Peso Limite Pontuação 

A - ATUAÇÃO COMO BOLSISTA MONITOR E ESTAGIÁRIO 

 Bolsas de Iniciação Científica/PET  pts/semestre 2,5    

 Monitoria na área de Ciência do Solo pts/semestre 1,0    

 Estágios na área de Ciência do Solo e Núcleos de estudos e 

Empresas Júnior 
pts/semestre 1,0    

B - ATIVIDADE ACADÊMICA 

Artigo 

Artigo científico publicado ou com aceite final comprovado em 

periódicos com classificação A1 
pts/publicação 15,0    

Artigo científico publicado ou com aceite final comprovado em 

periódicos com classificação A2 
pts/publicação 13,0    

Artigo científico publicado ou com aceite final comprovado em 

periódicos com classificação B1 
pts/publicação 10,5    

Artigo científico publicado ou com aceite final comprovado em 

periódicos com classificação B2 
pts/publicação 8,5    

Artigo científico publicado ou com aceite final comprovado em 

periódicos com classificação B3 
pts/publicação 6,0    

Artigo científico publicado ou com aceite final comprovado em 

periódicos com classificação B4 
pts/publicação 4,0    



Artigo científico publicado ou com aceite final comprovado em 

periódicos com classificação B5 
pts/publicação 1,5    

Artigo científico publicado ou com aceite final comprovado em 

periódicos com classificação C 
pts/publicação 1,0    

Artigo científico em anais de congressos, simpósios, 

seminários e similares sem classificação no Qualis 
pts/publicação 1,0    

Software relacionado à área de Ciência do Solo e registrado em 

órgão competente 
pts/software 6,0    

Produtos (registro e/ou proteção de cultivares, patentes e 

outros) 
pts/produto ou registro 10,5    

Livro técnico publicado, após ser submetido ao Conselho 

Editorial e devidamente registrado em editora legalmente 

estabelecida 

pts/publicação 10,0    

Capítulo de livro técnico publicado após ser submetido ao 

Conselho Editorial devidamente registrado por editora 

legalmente estabelecida 

pts/publicação 6,0    

Texto acadêmico publicado dentro de normas específicas pts/publicação 4,0    

Editoração ou organização de livro técnico ou Anais de 

Congressos de Sociedades Científicas 
pts/publicação 5,0    

C - TRABALHOS PUBLICADOS EM EVENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS (Máximo de 10 resumos por item) 

Trabalhos em Congressos Nacionais: Resumos Expandidos pts/resumo 0,5 5,0   

Trabalhos em Congressos Nacionais: Resumos Simples pts/resumo 0,2 2,0   



Trabalhos em Congressos Regionais e Locais: Resumos 

Expandidos  
pts/resumo 0,3 3,0   

 Trabalhos em Congressos Regionais e Locais: Resumos 

Simples 
pts/resumo 0,1 1,0   

D - ATUAÇAO ACADÊMICA 

Aula em cursos de graduação e pós-graduação (máximo de 150 

horas) 
pts/hora-aula 0,10 150,0   

Tutoria em cursos de graduação ou pós-graduação (máximo de 

150 horas) 
pts/hora-aula 0,05 150,0   

Orientação em iniciação científica ou de bolsistas  PET  pts/orientado/semestre 1,00 10,0   

E - OUTROS 

Especialização concluída na área de Ciência do Solo acima de 360 horas 4,0    

Atuação profissional na área de Ciência do Solo pts/semestre 5,0 10,0   

Total da matriz   
 

 

 

 



ANEXO XI  

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL E EXTENSÃO (PPGDE)  

 

(MESTRADO PROFISSIONAL) 

 

 

 

1ª CORREÇÃO: 

 

 No Item “6.2) Prova escrita de conhecimentos – PE (peso 35%)”, do Anexo 

XI, onde se lê: 

 

Será encaminhada para os e-mails dos candidatos bibliografia digital indicada 

para a fundamentação da prova escrita, relacionada à linha de pesquisa para a 

qual o candidato se inscreveu.  

  

Passa a vigorar a seguinte redação: 

 

A bibliografia indicada para a fundamentação da prova escrita, relacionada à 

linha de pesquisa para a qual o candidato se inscreveu, será divulgada no site do 

PPGDE (http://www.prpg.ufla.br/ppde/).  

 

 

 

2ª CORREÇÃO: 

  

 No Item “6.3) Proposta preliminar de estudo e Arguição – PP (peso 35%)”, 

do Anexo XI, onde se lê: 

 

Os candidatos deverão entregar o documento específico denominado "Proposta 

preliminar de trabalho final”. 

 

Passa a vigorar a seguinte redação: 

 

Os candidatos deverão entregar o documento específico denominado "Proposta 

preliminar de estudo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prpg.ufla.br/ppde/


3ª CORREÇÃO: 

 

 Na primeira linha da Tabela apresentada no item “9. DO CALENDÁRIO 

DE ATIVIDADES DO PROCESSO SELETIVO”, do Anexo XI, onde se lê: 

 

DATA HORÁRIO LOCAL ETAPA 

18/10/2013 Até às 18h --- 

Encaminhamento para os e-mails 

dos candidatos ao mestrado da 

bibliografia exigida para a Prova 

Escrita 

 

 

Passa a vigorar a seguinte redação: 

 

DATA HORÁRIO LOCAL ETAPA 

18/10/2013 Até às 18h Site do PPGDE 

Divulgação da bibliografia 

exigida para a Prova Escrita.  
 

 

 

 

4ª CORREÇÃO: 

 

 Na nota da Tabela apresentada no item “9. DO CALENDÁRIO DE 

ATIVIDADES DO PROCESSO SELETIVO”, do Anexo XI, onde se lê: 

 

O calendário acima estará sujeito a alterações, que, em caso de ocorrência, será 

divulgado no site do PPGDE (www.ppgde.ufla.br). É de total responsabilidade dos 

candidatos, a verificação constante das informações relacionadas ao processo seletivo. 

 

Passa a vigorar a seguinte redação: 

 

O calendário acima estará sujeito a alterações, que, em caso de ocorrência, será 

divulgado no site do PPGDE (http://www.prpg.ufla.br/ppde/). É de total 

responsabilidade dos candidatos, a verificação constante das informações relacionadas 

ao processo seletivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prpg.ufla.br/ppde/


ANEXO XVII 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENTOMOLOGIA (PPGEN) 

 

 

1ª CORREÇÃO: 

 

No item “IV. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO” do Anexo XVII, 

referente aos candidatos inscritos no curso de Mestrado, onde se lê: 

 

b. Prova escrita de conhecimento (peso=50%), que constará de questões que abrangerão 

diversos aspectos da entomologia geral e aplicada, assim como de estatística geral 

básica. Constará de questões objetivas de múltipla escolha (50%) e questões 

discursivas (50%): 

 

Passa a vigorar a seguinte redação: 

 

b. Prova escrita de conhecimento (peso=50%), que constará de questões discursivas 

que abrangerão diversos aspectos da entomologia geral e aplicada, assim como de 

estatística geral básica. 

 

 

 

2ª CORREÇÃO: 

 

No item “IV. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO” do Anexo XVII, 

referente aos candidatos inscritos no curso de Mestrado, onde se lê: 

 

c. Prova de inglês (peso=20%), que constará da interpretação de três textos (curtos) em 

inglês. Para cada texto a interpretação será avaliada por meio de quatro questões 

objetivas de múltipla escolha e uma questão discursiva (curta). As questões objetivas 

terão peso conjunto de 75% enquanto que as discursivas terão peso conjunto de 25%: 

 

Passa a vigorar a seguinte redação: 

 

c. Prova de inglês (peso=20%), que constará da interpretação de dois textos (curtos) em  

inglês. Para cada texto a interpretação será avaliada por meio de quatro questões 

objetivas de múltipla escolha e uma questão discursiva (curta). As questões objetivas 

terão peso conjunto de 60% enquanto que as discursivas terão peso conjunto de 40%: 

Candidatos inscritos no curso de mestrado poderão fazer uso de dicionário 

durante a prova de inglês. 

 

 

 

 



 

 

ANEXO XIX 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUÇÃO EM FITOPATOLOGIA (PPG-FITO) 

 

 

No item “1. REQUISITOS PARA INSCRIÇÕES” do Anexo XIX, onde se 

lê: 

 

• Segunda Etapa: ENTREGAR OU ENVIAR PELO SEDEX, NA FORMA IMPRESSA  

SIMPLES (CÓPIAS XEROGRÁFICAS OU IMPRESSÕES, sem autenticação), toda a  

documentação comprobatória das atividades discriminadas no Curriculum Lattes, que 

foram anexadas digitalmente via site da PRPG no momento da inscrição, para a 

Secretaria de Pós-Graduação do PPG em Agronomia/Fitopatologia, até o dia 

03/05/2013. Os documentos podem ser entregues por outras pessoas desde que as 

mesmas tenham procuração do candidato registrada em cartório para isto. 

 

Passa a vigorar a seguinte redação: 

 

• Segunda Etapa: ENTREGAR OU ENVIAR PELO SEDEX, NA FORMA IMPRESSA  

SIMPLES (CÓPIAS XEROGRÁFICAS OU IMPRESSÕES, sem autenticação), toda a  

documentação comprobatória das atividades discriminadas no Curriculum Lattes, que 

foram anexadas digitalmente via site da PRPG no momento da inscrição, para a 

Secretaria de Pós-Graduação do PPG em Agronomia/Fitopatologia, até o dia 

30/09/2013. Os documentos podem ser entregues por outras pessoas desde que as 

mesmas tenham procuração do candidato registrada em cartório para isto. 

 

 

 

ANEXO XXIII 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA 

(PPGMA) 

 

 

No item “4. Projeto de tese peso 15%,” do Anexo XXIII, onde se lê: 

 

 

b.2 Relação dos tópicos considerados para a realização da 1ª questão da prova de 

conhecimentos gerais em microbiologia: 

 

b.3 Bibliografia sugerida: 

 

 

Passa a vigorar as seguintes redações: 



 

5.2 Relação dos tópicos considerados para a realização da 1ª questão da prova de 

conhecimentos gerais em microbiologia: 

 

5.3 Bibliografia sugerida: 

 

 

 

Lavras, 06 de setembro de 2013. 

 

Alcides Moino Junior 

Pró-Reitor de Pós-Graduação/UFLA 


