
 
 

 
 
 

CRONOGRAMA PROCESSO SELETIVO ON-LINE MESTRADO 2023/1º 
Regido pelo edital Nº001/2022 

 
 

DESCRIÇÃO 
 

DATAS 

Período de inscrição exclusivamente ON-LINE  01/12/2022 a 31/12/2022 

Divulgação da homologação das inscrições 
 
03/01/2023, após as 20h 
 

 

Período de recursos contra resultado da homologação das inscrições 
 

04/01/2023 e 05/01/2023 

 

Resultado da homologação das inscrições, após análise dos recursos 
 

 

06/01/2023, após as 20h 
 

Divulgação do resultado da 1ª etapa: AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

 

12/01/2023, após as 20h 
 

Recursos contra o resultado da 1ª etapa  13/01/2023 e 14/01/2023 

Resultado final da 1ª etapa, após análise dos recursos 

 

18/01/2023, após as 20h 
 

2ª etapa: DEFESA ORAL DO PROJETO DE PESQUISA 

 

20/01/2023, horários a definir 
 

Divulgação do resultado da 2ª etapa  

 

24/01/2023, após as 20h 
 

Recursos contra o resultado da 2ª etapa 25/01/2023 e 26/01/2023 

Resultado final da 2ª etapa, após análise dos recursos 

 

31/01/2023, após as 20h 
 

 

3ª etapa: PROVA OBJETIVA 
 

 

03/02/2023, das 14h às 16h 
 

Divulgação do resultado da 3ª etapa 
 
03/02/2023, após as 20h 
 

Recursos contra o resultado da 3ª etapa 04/02/2023 e 05/02/2023 

Resultado final da 3ª etapa, após análise dos recursos 
 
07/02/2023, após as 20h 
 

 
Divulgação dos resultados da 4ª etapa (ANÁLISE DO CURRÍCULO LATTES E HISTÓRICO 
ESCOLAR) e do resultado final do processo seletivo Mestrado 2023/1º semestre 
 

09/02/2023, após as 20h 

Prazo para recurso contra o resultado da 4ª etapa e contra o resultado final do processo seletivo 

Mestrado 2023/1º semestre 

 
10 (dez) dias CORRIDOS, a partir 
da data da divulgação do 
resultado final do processo 
seletivo. 
 

Período do cadastro prévio ON-LINE dos(as) candidatos(as) APROVADOS(AS) 

 

10/02/2023 a 14/02/2023 
 

Resultado final do processo seletivo, após análise dos recursos 

 

19/02/2023, após as 20h 
 

 
Entrega do comprovante definitivo de conclusão da GRADUAÇÃO (cópia do diploma de 
graduação, expedido por estabelecimento oficial ou oficialmente reconhecido, ou declaração de 
conclusão de curso, devidamente assinada e carimbada pelo setor responsável, em que conste a 
data da colação do grau). NÃO são aceitas declarações com previsão de conclusão ou de 
colação de grau. 
 

Até as 16h, do dia 15/02/2023 

 

Envio da documentação dos(as) APROVADOS(AS) pela Secretaria ao DRCA/UFMG para 

matrícula e registro acadêmico 
 

 

17/02/2023 
 

Envio, por E-MAIL, do comprovante de PROFICIÊNCIA em Língua Estrangeira Até as 18h, do dia 01/08/2023 
 

Divulgação da relação dos(as) candidatos(as) que entregaram ou deixaram de entregar a 

comprovação de PROFICIÊNCIA em Língua Estrangeira 
02/08/2023, após as 20h 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - IGC 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOLOGIA - PPGEOL 

CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO 

Av. Antônio Carlos, nº 6627, Pampulha, Belo Horizonte, 
Minas Gerais-MG, CEP: 31270-901 

Telefone: 0055 31 3409-5494 
E-mail: posgeol@igc.ufmg.br 

Instagram: @ppgeolufmg 

https://www.instagram.com/ppgeolufmg/


 
 
CRONOGRAMA PROCESSO SELETIVO ON-LINE DOUTORADO 2023/1º 
 

Regido pelo edital Nº001/2022 
 
 

 
DESCRIÇÃO 

 
DATAS 

Período de inscrição exclusivamente ON-LINE - prazo prorrogado até 29/06/2022 01/12/2022 a 31/12/2022 

Divulgação da homologação das inscrições 
 
03/01/2023, após as 20h 
 

 

Período de recursos contra resultado da homologação das inscrições 
 

04/01/2023 e 05/01/2023 

 

Resultado da homologação das inscrições, após análise dos recursos 
 

 

06/01/2023, após as 20h 
 

Divulgação do resultado da 1ª etapa: AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

 

13/01/2023, após as 20h 
 

Recursos contra o resultado da 1ª etapa  14/01/2023 e 15/01/2023 

Resultado final da 1ª etapa, após análise dos recursos 

 

19/01/2023, após as 20h 
 

2ª etapa: DEFESA ORAL DO PROJETO DE PESQUISA 

 

24/01/2023, horários a 

definir 
 

Divulgação do resultado da 2ª etapa  

 

26/01/2023, após as 20h 
 

Recursos contra o resultado da 2ª etapa 27/01/2023 e 28/01/2023 

Resultado final da 2ª etapa, após análise dos recursos 

 

02/02/2023, após as 20h 
 

 

Divulgação dos resultados da 3ª etapa (ANÁLISE DO CURRÍCULO LATTES) e do Resultado 

final do processo seletivo Doutorado 2023/1º semestre 
 

07/02/2023, após as 20h 

Prazo para recurso contra o resultado da 3ª etapa e contra o resultado final do processo seletivo 

Doutorado 2023/1º semestre 

 
10 (dez) dias CORRIDOS, a 
partir da data da divulgação 
do resultado final do 
processo seletivo. 
 

Período do cadastro prévio ON-LINE dos(as) candidatos(as) APROVADOS(AS) 

 

08/02/2023 a 12/02/2023 
 

Resultado final do processo seletivo, após análise dos recursos 

 

18/02/2023, após as 20h 
 

 

Envio da documentação dos(as) APROVADOS(AS) pela Secretaria ao DRCA/UFMG para 

matrícula e registro acadêmico 
 

 

16/02/2023 
 

Envio, por E-MAIL, do comprovante de PROFICIÊNCIA em Língua Estrangeira Até as 18h, do dia 01/08/2023 
 

Divulgação da relação dos(as) candidatos(as) que entregaram ou deixaram de entregar a 

comprovação de PROFICIÊNCIA em Língua Estrangeira 
02/08/2023, após as 20h 

 

 


