
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
PRO REITORIA DE PÓS GRADUAÇÃO

COPEVE - PROCESSOS SELETIVOS

EDITAL Nº 1598/2021/PROGRAD-DPS-UFMG

Processo nº 23072.244403/2021-53

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO EXAME NACIONAL DE ACESSO AO MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA EM REDE
NACIONAL (PROFBIO) 2022.

O Conselho Gestor e a Comissão Nacional de Pós-graduação do PROFBIO - Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em Rede
Nacional,  no  exercício  das  suas  atribuições  definidas  pelo  Regimento  do  PROFBIO,  considerando  os  princípios  da  publicidade,
razoabilidade e finalidade pública, bem como os critérios de conveniência e oportunidade,

RESOLVE:

1.  RETIFICAR o ANEXO I - CRONOGRAMA DO EXAME NACIONAL DE ACESSO

ONDE SE LÊ:

DATA PROCEDIMENTO

Setembro
2021

15 INÍCIO DA INSCRIÇÃO via Internet

15 a 17 Período para pedidos de isenção da Taxa de Inscrição

22 Divulgação do resultado dos pedidos de isenção da Taxa de Inscrição

24 Data final para interpor recurso contra o resultado do pedido de isenção

28 Disponibilização das respostas dos recursos contra o resultado da isenção

Outubro
2021

18 TÉRMINO DA INSCRIÇÃO via Internet

19 Data final para o pagamento do boleto bancário da inscrição

20
Data final para envio de relatório médico, para comprovar necessidade especial para realização da prova

Data final para envio de solicitação de uso de nome social

25 Publicação das inscrições homologadas

27 Data final para recurso contra as inscrições homologadas

29 Divulgação das inscrições homologadas após análise de recursos

Novembro 2021

1 Disponibilização, através de e-mail para os candidatos, das credenciais para acessar o aplica�vo de realização das provas

7 REALIZAÇÃO DA PROVA

8 Publicação do Gabarito da Prova

10 Data final para interpor recurso contra o gabarito da prova

16
Disponibilização das respostas dos recursos contra o gabarito

Divulgação do Resultado Preliminar

26 Data final para interpor recurso contra o Resultado Preliminar

30
Disponibilização das respostas dos recursos contra o Resultado Final

Divulgação do Resultado Final

LEIA-SE:

DATA PROCEDIMENTO

Setembro
2021

15 INÍCIO DA INSCRIÇÃO via Internet

15 a 17 Período para pedidos de isenção da Taxa de Inscrição

22 Divulgação do resultado dos pedidos de isenção da Taxa de Inscrição

24 Data final para interpor recurso contra o resultado do pedido de isenção

28 Disponibilização das respostas dos recursos contra o resultado da isenção

Novembro
2021

3 TÉRMINO DA INSCRIÇÃO via Internet

4 Data final para o pagamento do boleto bancário da inscrição



5
Data final para envio de relatório médico, para comprovar necessidade especial para realização da prova

Data final para envio de solicitação de uso de nome social

10 Publicação das inscrições homologadas

12 Data final para recurso contra as inscrições homologadas

17 Divulgação das inscrições homologadas após análise de recursos

19 Disponibilização, através de e-mail para os candidatos, das credenciais para acessar o aplica�vo de realização das provas

Dezembro
2021

5 REALIZAÇÃO DA PROVA

6 Publicação do Gabarito da Prova

8 Data final para interpor recurso contra o gabarito da prova

13
Disponibilização das respostas dos recursos contra o gabarito

Divulgação do Resultado Preliminar

23 Data final para interpor recurso contra o Resultado Preliminar

30
Disponibilização das respostas dos recursos contra o Resultado Final

Divulgação do Resultado Final

2. Todos os demais itens do Edital do Exame Nacional de Acesso ao Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional
(PROFBIO) 2022 mantêm-se inalterados.

3.  Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Em 18 de outubro de 2021

Cleida Aparecida de Oliveira
Coordenadora Nacional

Documento assinado eletronicamente por Cleida Aparecida de Oliveira, Coordenador(a) de curso de pós-graduação, em
18/10/2021, às 15:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufmg.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1026650 e
o código CRC F2B8DDB8.

Referência: Processo nº 23072.244403/2021-53 SEI nº 1026650
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