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EDITAL PPGEM N° 001/2019 – RETIFICAÇÃO 02 

 

O Coordenador do PPGEM, no uso de suas atribuições legais, torna pública a retificação 

do Edital PPGEM nº 001/2019 que dispõe sobre o Exame de Seleção 2019.2 para o 

curso de Mestrado em Engenharia Mineral da Universidade Federal de Ouro Preto. 

 

ANEXO I 
 

EDITAL PPGEM N.º 001/2019 
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

Onde se lê: 

 

ETAPA PRAZO 

Publicação do Edital no site www.ppgem.ufop.br 27/05/2019 

Inscrições via formulário eletrônico 
14h do dia 28/05/2019 às 

23h59 do dia 11/06/2019 

Entrega da documentação disposta no item 5.4 

presencialmente na secretaria do PPGEM. 

09h às 12h do dia 13/06/2019 e 

das 14h às 17h do dia 

17/06/2019 

Data limite para postagem da documentação disposta no 

item 5.4 
14/06/2019 

Prazo para envio do comprovante de postagem. (deverão 

ser encaminhados para o e-mail ppgemufop@gmail.com 

até as 23h59) 

17/06/2019 

Prazo para informar à coordenação de existência de 

membro da Comissão de Seleção que possa colocar sob 

suspeição o certame. 

13/06/2019 

Publicação da homologação das inscrições 18/06/2019 

Interposição de recursos contra a homologação das 

inscrições (os formulários deverão ser encaminhados 

para o e-mail ppgemufop@gmail.com até as 23h59) 

19/06/2019 

Divulgação da análise dos recursos impetrados contra a 

homologação dos resultados 
24/06/2019 

Envio do comprovante de inscrição ao e-mail informado 24/06/2019 

Aplicação da prova de proficiência em Língua Inglesa 27/06/2019 das 9h30 às 11h30 

Aplicação da prova de Conhecimentos Específicos 27/06/2019 das 14h às 17h 

Publicação das chaves de respostas das provas de 

proficiência de Língua Inglesa e de Conhecimentos 

Específicos 

28/06/2019 

http://www.ppgem.ufop.br/
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Resultado provisório da prova de proficiência em Língua 

Inglesa. 
02/07/2019 

Interposição de recursos contra o resultado provisório da 

prova de proficiência em Língua Inglesa. (os formulários 

deverão ser encaminhados para o e-mail 

ppgemufop@gmail.com até as 23h59) 

03/07/2019 

Publicação da análise dos recursos impetrados contra o 

resultado provisório das provas de proficiência em Língua 

Inglesa. 

04/07/2019 

Resultado provisório da prova de Conhecimentos 

Específicos. 
04/07/2019 

Interposição de recursos contra o resultado provisório da 

prova de conhecimentos específicos (os formulários 

deverão ser encaminhados para o e-mail 

ppgemufop@gmail.com até as 23h59). 

05/07/2019 

Publicação da análise dos recursos impetrados contra o 

resultado provisório das provas de conhecimento 

específico. 

08/07/2019 

Resultado provisório da análise do currículo Lattes 08/07/2019 

Interposição de recurso contra resultado provisório da 

análise do currículo Lattes (os formulários deverão ser 

encaminhados para o e-mail ppgemufop@gmail.com até 

as 23h59). 

09/07/2019 

Publicação da análise dos recursos impetrados contra o 

resultado da análise do currículo Lattes. 
10/07/2019 

Publicação do resultado provisório do Exame de Seleção 

2019.2. 
12/07/2019 

Interposição de recursos contra o resultado provisório do 

Exame de Seleção 2019 (os formulários deverão ser 

encaminhados para o e-mail ppgemufop@gmail.com até 

as 23h59). 

15/07/2019 

Publicação da análise dos recursos impetrados contra o 

resultado provisório do Exame de Seleção 2019. 
17/07/2019 

Publicação e homologação do resultado final do Exame 

de Seleção 2019 
18/07/2019 

Previsão de matrícula para os aprovados no Exame de 

Seleção 2019  
06/08/2019 a 08/08/2019 

Previsão de início das aulas 12/08/2019 

http://www.ppgem.ufop.br/
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Leia-se 

 

ETAPA PRAZO 

Publicação do Edital no site www.ppgem.ufop.br 27/05/2019 

Inscrições via formulário eletrônico 
14h do dia 28/05/2019 às 

23h59 do dia 11/06/2019 

Entrega da documentação disposta no item 5.4 

presencialmente na secretaria do PPGEM. 

09h às 12h do dia 13/06/2019 e 

das 14h às 17h do dia 

17/06/2019 

Data limite para postagem da documentação disposta no 

item 5.4 
14/06/2019 

Prazo para envio do comprovante de postagem. (deverão 

ser encaminhados para o e-mail ppgemufop@gmail.com 

até as 23h59) 

17/06/2019 

Prazo para informar à coordenação de existência de 

membro da Comissão de Seleção que possa colocar sob 

suspeição o certame. 

13/06/2019 

Publicação da homologação das inscrições 18/06/2019 

Interposição de recursos contra a homologação das 

inscrições (os formulários deverão ser encaminhados 

para o e-mail ppgemufop@gmail.com até as 23h59) 

19/06/2019 

Divulgação da análise dos recursos impetrados contra a 

homologação dos resultados 
24/06/2019 

Envio do comprovante de inscrição ao e-mail informado 24/06/2019 

Aplicação da prova de proficiência em Língua Inglesa 27/06/2019 das 9h30 às 11h30 

Aplicação da prova de Conhecimentos Específicos 27/06/2019 das 14h às 17h 

Publicação das chaves de respostas das provas de 

proficiência de Língua Inglesa e de Conhecimentos 

Específicos 

28/06/2019 

Resultado provisório da prova de proficiência em Língua 

Inglesa. 
02/07/2019 

Interposição de recursos contra o resultado provisório da 

prova de proficiência em Língua Inglesa. (os formulários 

deverão ser encaminhados para o e-mail 

ppgemufop@gmail.com até as 23h59) 

03/07/2019 

Publicação da análise dos recursos impetrados contra o 

resultado provisório das provas de proficiência em Língua 
04/07/2019 

http://www.ppgem.ufop.br/
mailto:ppgemufop@gmail.com


 

 

 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto 

Departamento de Engenharia de Minas 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mineral – PPGEM 

 

 

 

 

Campus Universitário Morro do Cruzeiro– CEP: 35400-000 – Ouro Preto – MG 
Home page: http://www.ppgem.ufop.br – E-mail: ppgem@ ufop.edu.br– Telefax: (0xx31) 3559-1593 

 
 

Inglesa. 

Resultado provisório da prova de Conhecimentos 

Específicos. 
04/07/2019 

Interposição de recursos contra o resultado provisório da 

prova de conhecimentos específicos (os formulários 

deverão ser encaminhados para o e-mail 

ppgemufop@gmail.com até as 23h59). 

05/07/2019 

Publicação da análise dos recursos impetrados contra o 

resultado provisório das provas de conhecimento 

específico. 

09/07/2019 

Resultado provisório da análise do currículo Lattes 09/07/2019 

Interposição de recurso contra resultado provisório da 

análise do currículo Lattes (os formulários deverão ser 

encaminhados para o e-mail ppgemufop@gmail.com até 

as 23h59). 

10/07/2019 

Publicação da análise dos recursos impetrados contra o 

resultado da análise do currículo Lattes. 
11/07/2019 

Publicação do resultado provisório do Exame de Seleção 

2019.2. 
12/07/2019 

Interposição de recursos contra o resultado provisório do 

Exame de Seleção 2019 (os formulários deverão ser 

encaminhados para o e-mail ppgemufop@gmail.com até 

as 23h59). 

15/07/2019 

Publicação da análise dos recursos impetrados contra o 

resultado provisório do Exame de Seleção 2019. 
17/07/2019 

Publicação e homologação do resultado final do Exame 

de Seleção 2019 
18/07/2019 

Previsão de matrícula para os aprovados no Exame de 

Seleção 2019  
06/08/2019 a 08/08/2019 

Previsão de início das aulas 12/08/2019 

 

 

Prof. José Aurélio Medeiros da Luz 

Coordenador do PPGEM 

http://www.ppgem.ufop.br/
mailto:ppgemufop@gmail.com
mailto:ppgemufop@gmail.com
mailto:ppgemufop@gmail.com

