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Ministério da Educação 
Universidade Federal de Alfenas 

Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 - Bairro centro, Alfenas/MG - CEP 37130-001 
Telefone: (35) 3701-9683 - http://www.unifal-mg.edu.br 

  

RETIFICAÇÃO DE EDITAL 029/2021 COPG/PRPPG

O Edital 029/2021 COPG/PRPPG referente ao processo sele�vo do Programa de Pós-Graduação em
Geografia para ingresso no nível Mestrado a par�r do primeiro semestre de 2022, foi re�ficado da
seguinte forma:

 

ONDE SE LÊ: 

5 – DO PROCESSO SELETIVO

5.2. Entrevista e Arguição sobre projeto de pesquisa e trajetória acadêmica (Peso 2,0): Essa etapa contará
com uma banca formada por docentes da linha de pesquisa e os prováveis orientadores, no qual farão
uma entrevista online via Google Meet (vídeo e áudio) entre os dias 31/01/2022 e 01/02/2022. Os
critérios de avaliação estão no Anexo V. A entrevista será gravada e terá duração máxima de até 20
minutos. O link do Google Meet será enviado entre o dia 27/01 a 29/01/2022, para o e-mail cadastrado
no formulário de inscrição.

No dia 02/02/2022 será divulgado o resultado das entrevistas no site: h�ps://www.unifal-
mg.edu.br/ppgeo/processo-sele�vo 

Etapa Eliminatória - nota mínima: 6,0 (seis).

 

 

LEIA-SE:

5 – DO PROCESSO SELETIVO

5.2. Entrevista e Arguição sobre projeto de pesquisa e trajetória acadêmica (Peso 2,0): Essa etapa contará
com uma banca formada por docentes da linha de pesquisa e os prováveis orientadores, no qual farão
uma entrevista online via Google Meet (vídeo e áudio) entre os dias 31/01/2022 e 01/02/2022. Os
critérios de avaliação estão no Anexo V. A entrevista terá duração máxima de até 20 minutos. O link do
Google Meet será enviado entre o dia 27/01 a 29/01/2022, para o e-mail cadastrado no formulário de
inscrição.

No dia 02/02/2022 será divulgado o resultado das entrevistas no site: h�ps://www.unifal-
mg.edu.br/ppgeo/processo-sele�vo 

Etapa Eliminatória - nota mínima: 6,0 (seis).

 

Alfenas, 26 de janeiro de 2022

 

PROF. DR. LUIS ANTÔNIO GROPPO
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Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação em exercício

      Universidade Federal de Alfenas -UNIFAL-MG     

Documento assinado eletronicamente por Luis Antônio Groppo, Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-
Graduação, em 26/01/2022, às 16:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.unifal-
mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0667528 e o código CRC EE012D40.

Referência: Processo nº 23087.018437/2021-25 SEI nº 0667528

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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