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EDITAL PPGEM Nº. 001/2021 – RETIFICAÇÃO 01 
 

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mineral, torna 

pública a retificação do Edital PPGEM Nº. 001/2021, que dispõe sobre as normas do Exame 

de Seleção 2021 para o curso de Doutorado em Engenharia Mineral da Universidade Federal 

de Ouro Preto.  

 

Onde se lê: 
 
5.1. As inscrições serão on-line: O formulário on-line estará disponível na Home Page do 

Programa http://www.ppgem.ufop.br (Página Inicial > Processo Seletivo > Doutorado > 

Seleção 2021> Formulário de Inscrição)  apenas no período de 14h do dia 31 de maio de 

2021 às 23h59 do dia 14 de junho de 2021. 

 
Leia-se: 
 
5.1. As inscrições serão on-line: O formulário on-line estará disponível na Home Page do 

Programa http://www.ppgem.ufop.br (Página Inicial > Processo Seletivo > Doutorado > 

Seleção 2021> Formulário de Inscrição)  apenas no período de 14h do dia 31 de maio de 

2021 às 23h59 do dia 24 de junho de 2021. 

 
Onde se lê: 
 

6.8.1. Os candidatos devem informar até o dia 16 de junho de 2021 a existência das 

seguintes condições, em face do impedimento de quaisquer dos membros da Comissão de 

Avaliadora: 

Leia-se: 

 

6.8.1. Os candidatos devem informar até o dia 28 de junho de 2021 a existência das 

seguintes condições, em face do impedimento de quaisquer dos membros da Comissão de 

Avaliadora: 

Onde se lê: 

 

7.1  A verificação de proficiência em Língua Inglesa consistirá na interpretação de textos e 

será realizada no dia 13 de julho de 2021 por meio de videoconferência e/ ou formulários 

online. 

 

Leia-se: 

 

7.1  A verificação de proficiência em Língua Inglesa consistirá na interpretação de textos e 

será realizada no dia 20 de julho de 2021 por meio de videoconferência e/ ou formulários 

online. 
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Onde se lê: 

 

8.2. A relação dos candidatos convocados para matrícula estará disponível na Home Page do 

PPGEM, a partir de 27 de julho de 2021 (não haverá comunicação ou convocação individual 

a nenhum candidato aprovado). 

Leia-se: 

 

8.2. A relação dos candidatos convocados para matrícula estará disponível na Home Page do 

PPGEM, a partir de 30 de julho de 2021 (não haverá comunicação ou convocação individual 

a nenhum candidato aprovado). 

 

ANEXO II 

EDITAL PPGEM N.º 001/2021 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

Onde se lê: 

 

ETAPA PRAZO 

Inscrições via formulário eletrônico 
14h do dia 31/05/2021 às 

23h59 do dia 14/06/2021 

Publicação da relação de candidatos com a inscrição deferida. 16/06/2021 

Prazo para informar à coordenação de existência de membro 

da Comissão de Seleção que possa colocar sob suspeição o 

certame. (Deverão ser encaminhados para o e-mail 

selecao.ppgem@ufop.edu.br até as 23h59) 

16/06/2021 

Interposição de recursos contra o indeferimento das 

inscrições (os formulários deverão ser encaminhados para o 

e-mail selecao.ppgem@ufop.edu.br até as 23h59) 

17/06/2021 

Divulgação da análise dos recursos impetrados contra o 

indeferimento das inscrições. 
18/06/2021 

Publicação do resultado da análise do projeto de pesquisa. 24/06/2021 

Interposição de recursos contra o resultado provisório da 

análise do projeto de pesquisa (os formulários deverão ser 

encaminhados para o e-mail selecao.ppgem@ufop.edu.br até 

as 23h59). 

25/06/2021 

Publicação da análise dos recursos impetrados contra o 

resultado provisório da análise do projeto de pesquisa.  
29/06/2021 
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Publicação do resultado da análise do currículo Lattes. 06/07/2021 

Interposição de recurso contra resultado provisório da análise 

de currículo (os formulários deverão ser encaminhados para o 

e-mail selecao.ppgem@ufop.edu.br até as 23h59). 

07/07/2021 

Publicação da análise dos recursos impetrados contra o 

resultado da análise de currículo. 
09/07/2021 

Convocação dos candidatos para realização da verificação de 

proficiência em Língua Inglesa 
09/07/2021 

Divulgação das instruções, horário e links para realização da 

verificação de proficiência em Língua Inglesa. 
09/07/2021 

Verificação de proficiência em Língua Inglesa 13/07/2021 

Publicação das chaves de respostas das provas de 

proficiência de Língua Inglesa 
14/07/2021 

Divulgação do resultado provisório da verificação de 

proficiência em Língua Inglesa 
15/07/2021 

Interposição de recursos contra o resultado provisório da 

verificação de proficiência em Língua Inglesa (os formulários 

deverão ser encaminhados para o e-mail 

selecao.ppgem@ufop.edu.br até as 23h59). 

16/07/2021 

Publicação da análise dos recursos impetrados contra o 

resultado provisório da verificação de proficiência em Língua 

Inglesa 

20/07/2021 

Publicação do resultado provisório do Processo Seletivo. 20/07/2021 

Interposição de recursos contra o resultado provisório do 

Processo Seletivo (os formulários deverão ser encaminhados 

para o e-mail selecao.ppgem@ufop.edu.br até as 23h59). 

23/07/2021 

Publicação da análise dos recursos impetrados contra o 

resultado provisório do processo seletivo  
27/07/2021 

Publicação e homologação do resultado final do Processo 

Seletivo – Edital 001/2021. 
27/07/2021 
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Leia-se: 

 

ETAPA PRAZO 

Inscrições via formulário eletrônico 
14h do dia 31/05/2021 às 

23h59 do dia 24/06/2021 

Publicação da relação de candidatos com a inscrição deferida. 28/06/2021 

Prazo para informar à coordenação de existência de membro 

da Comissão de Seleção que possa colocar sob suspeição o 

certame. (Deverão ser encaminhados para o e-mail 

selecao.ppgem@ufop.edu.br até as 23h59) 

28/06/2021 

Interposição de recursos contra o indeferimento das 

inscrições (os formulários deverão ser encaminhados para o 

e-mail selecao.ppgem@ufop.edu.br até as 23h59) 

29/06/2021 

Divulgação da análise dos recursos impetrados contra o 

indeferimento das inscrições. 
30/06/2021 

Publicação do resultado da análise do projeto de 

pesquisa. 
05/07/2021 

Interposição de recursos contra o resultado provisório da 

análise do projeto de pesquisa (os formulários deverão ser 

encaminhados para o e-mail selecao.ppgem@ufop.edu.br até 

as 23h59). 

06/07/2021 

Publicação da análise dos recursos impetrados contra o 

resultado provisório da análise do projeto de pesquisa.  
08/07/2021 

Publicação do resultado da análise do currículo Lattes. 12/07/2021 

Interposição de recurso contra resultado provisório da análise 

de currículo (os formulários deverão ser encaminhados para o 

e-mail selecao.ppgem@ufop.edu.br até as 23h59). 

13/07/2021 

Publicação da análise dos recursos impetrados contra o 

resultado da análise de currículo. 
15/07/2021 

Convocação dos candidatos para realização da verificação de 

proficiência em Língua Inglesa 
16/07/2021 

Divulgação das instruções, horário e links para realização da 

verificação de proficiência em Língua Inglesa. 
19/07/2021 

Verificação de proficiência em Língua Inglesa 20/07/2021 
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Publicação das chaves de respostas das provas de 

proficiência de Língua Inglesa 
21/07/2021 

Divulgação do resultado provisório da verificação de 

proficiência em Língua Inglesa 
22/07/2021 

Interposição de recursos contra o resultado provisório da 

verificação de proficiência em Língua Inglesa (os formulários 

deverão ser encaminhados para o e-mail 

selecao.ppgem@ufop.edu.br até as 23h59). 

23/07/2021 

Publicação da análise dos recursos impetrados contra o 

resultado provisório da verificação de proficiência em Língua 

Inglesa 

26/07/2021 

Publicação do resultado provisório do Processo Seletivo. 26/07/2021 

Interposição de recursos contra o resultado provisório do 

Processo Seletivo (os formulários deverão ser encaminhados 

para o e-mail selecao.ppgem@ufop.edu.br até as 23h59). 

29/07/2021 

Publicação da análise dos recursos impetrados contra o 

resultado provisório do processo seletivo  
30/07/2021 

Publicação e homologação do resultado final do Processo 

Seletivo – Edital 001/2021. 
30/07/2021 

 

 

Ouro Preto – MG, 25 de junho de 2021. 

 

 

 

Profa. Christianne de Lyra Nogueira 

Coordenadora do PPGEM 

 


