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COMUNICADO 
Em linha com a deliberação dos Membros do Colegiado do Programa Pós-Graduação em 
Inovação Tecnológica e Biofarmacêutica da UFMG na sessão extraordinária de 27 de agosto de 
2020, as fases de avaliação A e B do Processo Seletivo serão anuladas para que novo 
calendário possa ser estabelecido e sejam observados regularmente os prazos indicados nos 
itens 4.1 e 5.2 do Edital de Retificação de 28 de junho de 2020 quanto à publicação das 
declarações de inexistência de impedimento ou suspeição de membros da Banca Examinadora 
e ao prazo de 5 (cinco) dias de antecedência para divulgação das datas de realização as 
sessões de Avaliação B (Apresentação de Seminário sobre Projeto de Pesquisa seguida de 
arguição oral).  
 
Desse modo em vista da decisão do Colegiado, ficam preservadas as inscrições de todos os 
candidato/as já deferidas nos termos do item 3.5 do Edital, restando não homologado o 
Resultado Final do Processo Seletivo 2020, publicado em 19 de agosto de 2020.  
 
O Colegiado providenciará, na maior brevidade possível, a divulgação das novas datas para 
que as fases de avaliação A e B (Mestrado e Doutorado) sejam reestabelecidas.  
 
Igualmente, nos termos do item 1.5 do Edital de Seleção, é de inteira responsabilidade do 
candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao 
processo seletivo. 
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