
                                

Programa de Pós-graduação em Biodiversidade e Conservação 
da Natureza 

 

 
PROCESSO SELETIVO 2022 

 

 
2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 2022 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 
PARA MESTRADO E DOUTORADO TURMA 2022  
 
 
A Coordenação do Programa de Pós Graduação em Biodiversidade e Conservação da 
Natureza da UFJF, no uso de suas atribuições, torna pública a retificação que se segue para 
o Edital 2022 de Seleção para os cursos de Mestrado e Doutorado.  
 
 
 
No item 4.1 (Etapas do processo seletivo, pesos e critérios de avaliação - Cronograma 
– DOUTORADO) 
 
ONDE SE LÊ: 
 
18/02/2022 a 
25/02/2022 

Interposição de recursos quanto ao resultado da 

entrevista e arguição do projeto de tese, bem como 

da análise do currículo. 

Início – 17:30 de 18/02 

 Fim – 17:30 de 25/02 

 
 
LEIA-SE: 
 
18/02/2022 a 
24/02/2022 

Interposição de recursos quanto ao resultado da 

entrevista e arguição do projeto de tese, bem como 

da análise do currículo. 

Início – 17:30 de 18/02  

Fim – 17:30 de 24/02 

 
 
 
No item 4.1 (Etapas do processo seletivo, pesos e critérios de avaliação - Cronograma 
– MESTRADO) 
 
ONDE SE LÊ: 

18/02/2022 a 
25/02/2022 

Interposição de recursos quanto ao resultado da 

entrevista, da arguição do projeto e da análise do 

currículo. 

Início – 17:30 de 18/02  

Fim – 17:30 de 25/02 
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LEIA-SE: 
 

 
 
Os demais itens e subitens do edital permanecem inalterados.  
 
 

Juiz de Fora, 21 de janeiro de 2022. 
 

 
Coordenador PPG Biodiversidade e Conservação da Natureza 

 
 

25/02/2022 Divulgação do resultado geral 12:00 

25/02/2022 a 
03/03/2022 

Interposição de recursos quanto ao resultado geral Início – 12:30 de 25/02 

Fim – 12:30 de 23/03 

04/03/2022 Homologação e Divulgação   do   resultado   final   e 

convocação para matrícula 

15:00 

18/02/2022 a 
24/02/2022 

Interposição de recursos quanto ao resultado da 

entrevista, da arguição do projeto e da análise do 

currículo. 

Início – 17:30 de 18/02 

 Fim – 17:30 de 24/02 

25/02/2022 Divulgação do resultado geral 12:00 

25/02/2022 a 
03/03/2022 

Interposição de recursos quanto ao resultado geral Início – 12:30 de 25/02 

Fim – 12:30 de 03/03 

04/03/2022 Homologação e Divulgação   do   resultado   final   e 

convocação para matrícula 

15:00 


