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 SELEÇÃO DE MESTRADO 

 
 
 

Onde se lê: 
 

3.5.  O período de inscrição será de 29/04/2022 a 17/05/2022. 

3.5.3. Os arquivos deverão estar nomeados e organizados conforme descrição do ITEM 

3.1, e os comprovantes organizados conforme numeração apresentada no Barema. 

Apenas será aceita comprovação enviada para o email cbiol.nupeb@ufop.edu.br até 

a data limite de 17/05/2022. 

3.5.5. Não será possível a inclusão de documentos após o dia 17/05/2022. 

3.7. A relação das inscrições homologadas será publicada no site do CBIOL a partir do 

dia 18/05/2022. 

5.1. A prova de Inglês será realizada no dia 23/05/2022 às 09:00hrs. O candidato irá receber o 

link de acesso à webconferência no email indicado na Ficha de Inscrição. Todos os 

candidatos deverão acessar a webconferência no dia 23/05/2022, às 09:00hrs, e o não 

comparecimento implicará na eliminação do candidato;  

5.2. Os candidatos aprovados na prova de inglês apresentarão os respectivos seminários no 

dia 26/05/2022 a partir de 09:00hrs, de acordo com a ordem de inscrição e em seguida 

serão avaliados pela banca examinadora. O candidato irá receber o link de acesso à 

webconferência no email indicado na Ficha de Inscrição e o mesmo será divulgado na 

página da seleção. Todos os candidatos deverão acessar a webconferência no dia 

26/05/2022, às 09:00hrs, já com suas apresentações prontas a serem apresentadas à 

banca examinadora e o não comparecimento implicará na eliminação do candidato. 

6.2. O resultado da prova de inglês estará disponível a partir do dia 23/05/2022, no site 

www.cbiol.nupeb.ufop.br.  

6.3. O resultado da avaliação dos seminários estará disponível a partir do dia 26/05/2022, no 

site www.cbiol.nupeb.ufop.br.  

6.4. O resultado final provisório estará disponível a partir do dia 30/05/2022, no site 

www.cbiol.nupeb.ufop.br  

6.5. A homologação do resultado final estará disponível a partir do dia 02/06/2022, no site 

www.cbiol.nupeb.ufop.br. 

http://www.cbiol.nupeb.ufop.br/
http://www.cbiol.nupeb.ufop.br/
http://www.cbiol.nupeb.ufop.br/
file:///C:/Users/rsvio/OneDrive/Área%20de%20Trabalho/www.cbiol.nupeb.ufop.br
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6.6. A matrícula será realizada na Secretaria do CBIOL, no dia 03/06/2022. 

7. Quadro Resumo dos Prazos 

Período de Inscrições 29/04/2022 a 17/05/2022 

Inscrições Homologadas 18/05/2022 

Término do Período de Recurso 
quanto a divulgação das inscrições 

19/05/2022 

Divulgação da Banca Examinadora 19/05/2022 

Término de Recurso quanto a Banca 20/05/2022 

Prova de Inglês 23/05/2022 

Resultado da Prova de Inglês 23/05/2022 

Término do Recurso quanto a prova de 
inglês 

24/05/2022 

Apresentação de Seminários 26/05/2022 

Resultado das Apresentações 26/05/2022 

Término do Período de Recurso 
quanto ao resultado das 
Apresentações 

27/05/2022 

Resultado Final Provisório 30/05/2022 

Término do Período de Recurso 
quanto ao resultado final provisório 

01/06/2022 

Relação dos Candidatos Classificados 02/06/2022 

Matrícula dos Ingressantes 03/06/2022 

 
 

 

Leia-se: 
 

3.5. O período de inscrição será de 29/04/2022 a 30/05/2022. 

3.5.3. Os arquivos deverão estar nomeados e organizados conforme descrição do ITEM 

3.1, e os comprovantes organizados conforme numeração apresentada no Barema. 

Apenas será aceita comprovação enviada para o email cbiol.nupeb@ufop.edu.br até 

a data limite de 30/05/2022. 

3.5.5. Não será possível a inclusão de documentos após o dia 30/05/2022. 

3.7. A relação das inscrições homologadas será publicada no site do CBIOL a partir do 

dia 31/05/2022. 

5.1. A prova de Inglês será realizada no dia 03/06/2022 às 09:00hrs. O candidato irá 

receber o link de acesso à webconferência no email indicado na Ficha de 

Inscrição. Todos os candidatos deverão acessar a webconferência no dia 

03/06/2022, às 09:00hrs, e o não comparecimento implicará na eliminação do 

candidato;  
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5.2. Os candidatos aprovados na prova de inglês apresentarão os respectivos 

seminários no dia 07/06/2022 a partir de 09:00hrs, de acordo com a ordem de 

inscrição e em seguida serão avaliados pela banca examinadora. O candidato irá 

receber o link de acesso à webconferência no email indicado na Ficha de 

Inscrição e o mesmo será divulgado na página da seleção. Todos os candidatos 

deverão acessar a webconferência no dia 07/06/2022, às 09:00hrs, já com suas 

apresentações prontas a serem apresentadas à banca examinadora e o não 

comparecimento implicará na eliminação do candidato. 

6.2. O resultado da prova de inglês estará disponível a partir do dia 03/06/2022, no site 

www.cbiol.nupeb.ufop.br.  

6.3. O resultado da avaliação dos seminários estará disponível a partir do dia 

07/06/2022, no site www.cbiol.nupeb.ufop.br.  

6.4. O resultado final provisório estará disponível a partir do dia 09/06/2022, no site 

www.cbiol.nupeb.ufop.br  

6.5. A homologação do resultado final estará disponível a partir do dia 13/06/2022, no 

site www.cbiol.nupeb.ufop.br. 

6.6. A matrícula será realizada na Secretaria do CBIOL, no dia 14/06/2022. 

7. Quadro Resumo dos Prazos 

Período de Inscrições 29/04/2022 a 30/05/2022 

Inscrições Homologadas 31/05/2022 

Término do Período de Recurso 
quanto a divulgação das inscrições 

01/06/2022 

Divulgação da Banca Examinadora 01/06/2022 

Término de Recurso quanto a Banca 02/06/2022 

Prova de Inglês 03/06/2022 

Resultado da Prova de Inglês 03/06/2022 

Término do Recurso quanto a prova de 
inglês 

04/06/2022 

Apresentação de Seminários 07/06/2022 

Resultado das Apresentações 07/06/2022 

Término do Período de Recurso 
quanto ao resultado das 
Apresentações 

08/06/2022 

Resultado Final Provisório 09/06/2022 

Término do Período de Recurso 
quanto ao resultado final provisório 

12/06/2022 

Relação dos Candidatos Classificados 13/06/2022 

Matrícula dos Ingressantes 14/06/2022 

 

http://www.cbiol.nupeb.ufop.br/
http://www.cbiol.nupeb.ufop.br/
http://www.cbiol.nupeb.ufop.br/
file:///C:/Users/rsvio/OneDrive/Área%20de%20Trabalho/www.cbiol.nupeb.ufop.br

