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RETIFICAÇÃO Nº 02

RETIFICAÇÃO Nº02 DO EDITAL PPGCF Nº 03/2021 DE 24 DE SETEMBRO DE 2021

A Coordenação do PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, do

Campus Centro-Oeste - Divinópolis, da Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ, torna público,

para conhecimento dos interessados, a RETIFICAÇÃO Nº02 abaixo realizada no Edital nº 03/2021 que

regula o Processo Seletivo para ingresso no PRIMEIRO semestre de 2022, em nível de Mestrado.

ALTERAR o cabeçalho, (página 1).

Onde se lê:

(...) que ocorrerá no período de 26 de outubro a 15 de dezembro de 2021, observando os aspectos a seguir:(...)

Leia-se:

(...) que ocorrerá no período de 26 de outubro a 25 de fevereiro de 2022, observando os aspectos a seguir: (...)

ALTERAR o seguinte item do Art. 4º, (página 2).

Onde se lê:

4. DAS INSCRIÇÕES

Art. 4º- Período e horário: as inscrições serão realizadas, exclusivamente, por meio do SIGAA no período de

00h00 (zero hora) do dia 26 de outubro de 2021 às 23h59 do dia 05 de novembro de 2021.

Leia-se:

4. DAS INSCRIÇÕES

Art. 4º- Período e horário: as inscrições serão realizadas, exclusivamente, por meio do SIGAA no período de

00h00 (zero hora) do dia 26 de outubro de 2021 às 23h59 do dia 30 de novembro de 2021.

ALTERAR o seguinte item do Art. 7º, (página 5)

Onde se lê:

5. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E RECURSOS

Art. 7º- As inscrições serão homologadas e divulgadas na página do PPGCF até o dia 10 de

novembro de 2021.



Parágrafo único: O(A) candidato(a) que tiver sua inscrição indeferida poderá recorrer da decisão, por meio

de requerimento dirigido à comissão de seleção entre os dias 06 a 08 de dezembro de 2021, via SIGAA. A

homologação final das inscrições, após interposição de recursos, será divulgada no dia 09 de dezembro de

2021, caso haja alteração na homologação.

Leia-se:

5. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E RECURSOS

Art. 7º- As inscrições serão homologadas e divulgadas na página do PPGCF até o dia 09 de

dezembro de 2021.

Parágrafo único: O(A) candidato(a) que tiver sua inscrição indeferida poderá recorrer da decisão, por meio

de requerimento dirigido à comissão de seleção entre os dias 06 a 08 de dezembro de 2021, via SIGAA. A

homologação final das inscrições, após interposição de recursos, será divulgada no dia 09 de dezembro de

2021, caso haja alteração na homologação.

ALTERAR o seguinte item do Art. 8º, item II (página 6).

Onde se lê:

I. Etapa eliminatória e classificatória:

A primeira etapa consistirá em avaliação da proposta de pesquisa, entregue no ato da inscrição. Nesta

etapa, será atribuída uma nota de 0,0 (zero) a 5,0 (cinco) pontos. A avaliação se dará de acordo com o

ANEXO II do presente Edital. O resultado desta etapa será divulgado até o dia 18 de novembro de 2021.

Esta etapa é de caráter eliminatório e classificatório, sendo a nota mínima para aprovação 3,0 (três) pontos.

Parágrafo único: O(A) candidato(a) poderá recorrer da pontuação obtida nesta etapa, por meio de

requerimento dirigido à Comissão de Seleção entre os dias 18 a 20 de novembro de 2021, via SIGAA. A

homologação final dos resultados nesta etapa, após interposição de recursos, será divulgada no dia 22 de

novembro de 2021, caso haja alteração na homologação.

II. Etapa eliminatória e classificatória:

A segunda etapa consistirá em uma entrevista síncrona com os candidatos aprovados na primeira

etapa. As entrevistas síncronas individuais serão realizadas no período de 23 a 30 de novembro de 2021. As

datas, horários e os links de acesso às salas de reunião virtual das entrevistas síncronas serão postados, com

no mínimo dois dias de antecedência, na página do PPGCF. Para a segunda etapa será atribuída uma nota de

0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos. A avaliação se dará de acordo com o ANEXO III do presente Edital. O

resultado desta etapa será divulgado até o dia 01 de dezembro de 2021. Esta etapa é de caráter eliminatório e

classificatório, sendo a nota mínima para aprovação 6,0 (seis) pontos.

§ 1º- A coordenação do PPGCF e a UFSJ não se responsabilizam pelos equipamentos de tecnologia de

informação (computadores, smartphones, tablets, webcam, microfone, etc) e pelo acesso à internet que os(as)

candidatos(as) necessitarão para participar desta etapa do processo seletivo, cabendo ao (à) candidato(a)



definir a maneira mais segura e eficiente para acessar estes equipamentos, podendo ser de uso pessoal ou de

terceiros.

§ 2º- A entrevista síncrona será gravada em meio digital.

§ 3º- O(A) candidato(a) poderá recorrer da pontuação obtida nesta etapa, por meio de requerimento dirigido

à Comissão de Seleção entre os dias 01 a 03 de dezembro de 2021, via SIGAA. A homologação final dos

resultados nesta etapa, após interposição de recursos, será divulgada no dia 06 de dezembro de 2021, caso

haja alteração na homologação

III. Etapa classificatória:

A terceira etapa consistirá na avaliação do curriculum lattes de acordo com o ANEXO IV do

presente Edital. Nesta etapa será atribuída uma nota de 0,0 (zero) a 5,0 (cinco) pontos, sendo atribuídos

critérios de proporcionalidade ao barema proposto. Candidatos que, no momento da inscrição, não

tenham enviado o ANEXO IV preenchido terão a nota zerada nesta etapa. O resultado desta etapa será

divulgado até o dia 10 de dezembro de 2021. Esta etapa é de caráter classificatório.

§ 1º - O(A) candidato(a) é inteiramente responsável pelo preenchimento e envio do ANEXO IV, e pela

organização dos documentos comprobatórios na sequência dos itens de avaliação dispostos no ANEXO IV.

§ 2º - O(A) candidato(a) poderá recorrer da pontuação obtida nesta etapa, por meio de requerimento dirigido

à Comissão de Seleção entre os dias 10 a 12 de dezembro de 2021, via SIGAA. A homologação final das

inscrições, após interposição de recursos, será divulgada no dia 15 de dezembro de 2021, caso haja alteração

na homologação.

Leia-se:

II. Etapa eliminatória e classificatória:

A primeira etapa consistirá em avaliação da proposta de pesquisa, entregue no ato da inscrição. Nesta

etapa, será atribuída uma nota de 0,0 (zero) a 5,0 (cinco) pontos. A avaliação se dará de acordo com o

ANEXO II do presente Edital. O resultado desta etapa será divulgado até o dia 14 de dezembro de 2021. Esta

etapa é de caráter eliminatório e classificatório, sendo a nota mínima para aprovação 3,0 (três) pontos.

Parágrafo único: O(A) candidato(a) poderá recorrer da pontuação obtida nesta etapa, por meio de

requerimento dirigido à Comissão de Seleção entre os dias 14 a 16 de dezembro de 2021, via SIGAA. A

homologação final dos resultados nesta etapa, após interposição de recursos, será divulgada no dia 17 de

dezembro de 2021, caso haja alteração na homologação.

II. Etapa eliminatória e classificatória:

A segunda etapa consistirá em uma entrevista síncrona com os candidatos aprovados na primeira

etapa. As entrevistas síncronas individuais serão realizadas no período de 09 a 11/02/22 e 14 e 15/02/2022

As datas, horários e os links de acesso às salas de reunião virtual das entrevistas síncronas serão postados,

com no mínimo dois dias de antecedência, na página do PPGCF. Para a segunda etapa será atribuída uma

nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos. A avaliação se dará de acordo com o ANEXO III do presente Edital.



O resultado desta etapa será divulgado até o dia 18 de fevereiro de 2022. Esta etapa é de caráter eliminatório

e classificatório, sendo a nota mínima para aprovação 6,0 (seis) pontos.

§ 1º- A coordenação do PPGCF e a UFSJ não se responsabilizam pelos equipamentos de tecnologia de

informação (computadores, smartphones, tablets, webcam, microfone, etc) e pelo acesso à internet que os(as)

candidatos(as) necessitarão para participar desta etapa do processo seletivo, cabendo ao (à) candidato(a)

definir a maneira mais segura e eficiente para acessar estes equipamentos, podendo ser de uso pessoal ou de

terceiros.

§ 2º- A entrevista síncrona será gravada em meio digital.

§ 3º- O(A) candidato(a) poderá recorrer da pontuação obtida nesta etapa, por meio de requerimento dirigido

à Comissão de Seleção entre os dias 16 e 17 de fevereiro de 2022, via SIGAA. A homologação final dos

resultados nesta etapa, após interposição de recursos, será divulgada no dia 18 de fevereiro de 2022, caso

haja alteração na homologação

III. Etapa classificatória:

A terceira etapa consistirá na avaliação do curriculum lattes de acordo com o ANEXO IV do

presente Edital. Nesta etapa será atribuída uma nota de 0,0 (zero) a 5,0 (cinco) pontos, sendo atribuídos

critérios de proporcionalidade ao barema proposto. Candidatos que, no momento da inscrição, não

tenham enviado o ANEXO IV preenchido terão a nota zerada nesta etapa. O resultado desta etapa será

divulgado até o dia 23 de fevereiro de 2022. Esta etapa é de caráter classificatório.

§ 1º - O(A) candidato(a) é inteiramente responsável pelo preenchimento e envio do ANEXO IV, e pela

organização dos documentos comprobatórios na sequência dos itens de avaliação dispostos no ANEXO IV.

§ 2º - O(A) candidato(a) poderá recorrer da pontuação obtida nesta etapa, por meio de requerimento dirigido

à Comissão de Seleção entre os dias 23 e 24 de fevereiro de 2022, via SIGAA. A homologação final das

inscrições, após interposição de recursos, será divulgada no dia 25 de fevereiro de 2022, caso haja alteração

na homologação.

ALTERAR o seguinte item, (página 8).

Onde se lê:

8. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

O resultado final será homologado pelo Colegiado e disponibilizado no SIGAA e na página do

PPGCF até o dia 15 de dezembro de 2021.

Leia-se:

8. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

O resultado final será homologado pelo Colegiado e disponibilizado no SIGAA e na página do

PPGCF até o dia 25 de fevereiro de 2022.



ALTERAR ANEXO V – CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO (página 16).

FASES DA SELEÇÃO DATA LOCAL

Divulgação edital 24/09/2021 https:/www.ufsj.edu.br/ppgcf

Inscrições, Entrega dos Pré-Projetos
de Pesquisa e Currículo Lattes De 26/10/21 a 30/11/21 SIGAA

Homologação das inscrições 01/12/21 a 06/12/21 http://www.ufsj.edu.br/ppgcf

Interposição de recursos – inscrições De 06/12/21 a 08/12/21 SIGAA

Resultado do recurso das inscrições 09/12/21 http://www.ufsj.edu.br/ppgcf/

Homologação de resultados finais das
inscrições após interposição de

recursos
09/12/21 http://www.ufsj.edu.br/ppgcf/

Etapas I– Eliminatória e
classificatória:

Pré-Projeto escrito
De 10/12/21 a 14/12/21 Banca de Avaliação

Resultado da Etapa I – Eliminatório e
classificatória 14/12/2021 http://www.ufsj.edu.br/ppgcf/

Interposição de recurso – Etapa I De 14/12/21 a 16/12/21 SIGAA

Resultado do recurso – Etapa I 17/12/2021 http://www.ufsj.edu.br/ppgcf/

Homologação de resultados finais da
ETAPA I após interposição de

recursos
17/12/2021 http://www.ufsj.edu.br/ppgcf/

Etapa II –
Entrevista síncrona

De 09 a 11/02/22 e
14 e 15/02/2022 Google meet

Resultado da Etapa II 16/02/22 http://www.ufsj.edu.br/ppgcf/

Interposição de recurso Etapa II De 16/02/22 a 17/02/22 SIGAA
Resultado do recurso Etapa II 18/02/22 http://www.ufsj.edu.br/ppgcf

Homologação de resultados finais da
ETAPA II após interposição de

recursos
18/02/22 http://www.ufsj.edu.br/ppgcf/

Etapa III –
Comprovação e conferência do

Currículo
De 21/02/22 a 23/02/22 Banca de Avaliação

Interposição de recurso Etapa III De 23/02/22 a 24/02/22 SIGAA
Resultado do recurso Etapa III 25/02/22 http://www.ufsj.edu.br/ppgcf
Resultado Final / Homologação 25/02/22 http://www.ufsj.edu.br/ppgcf
Matrícula para os candidatos

selecionados Março de 2022 http://www.ufsj.edu.br/ppgcf/

Início do semestre letivo Março de 2022
Informações na coordenadoria do

PPGCF e
http://www.ufsj.edu.br/ppgcf/

Divinópolis, 16 de novembro de 2021
Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas – PPGCF
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