
Processo Seletivo para o Mestrado e Doutorado em Estatística-UFMG 

Ingresso: 2º.  semestre letivo de 2022. 

O processo seletivo para as vagas remanescentes do Edital Regular de Seleção  2022 - 

Mestrado e Doutorado, de 29 de outubro de 2021, seguirá as regras estabelecidas no referido 

edital e no calendário abaixo. O edital pode ser encontrado no site 

http://www.est.ufmg.br/portal/pos-graduacao. 

CALENDÁRIO 

  DATAS 

No. De Vagas Total para o Mestrado: 30 vagas (22 vagas de ampla 
concorrência e 08 vagas para ação alternativa) 
Total de Vagas para o Doutorado: 17 vagas (13 vagas de 
ampla concorrência e 04 vagas para ação alternativa) 

Período de Inscrição Início: 12 de abril de 2022 
Final:  31 de maio de 2022 

Divulgação da homologação 
das inscrições  

Até 07 de junho de 2022 
no site http://www.est.ufmg.br/portal/pos-graduacao 

Recursos contra o resultado 

da homologação das 

inscrições 

Até 10 de junho de 2022 

Divulgação pelo Programa da 

banca avaliadora 
Até 21 de junho de 2022 

Período da Seleção 

Prova de língua Inglesa 
24 de junho de 2022 

Período da Seleção 

(Etapa 3 do Mestrado e do 

Doutorado) 

Início: 27 de junho de 2022 
Final: 01 de julho  de 2022 

Divulgação dos Resultados Até dia 05 de julho de 2022 
no site http://www.est.ufmg.br/portal/pos-graduacao 

Prazo para recurso Até o dia 15 de julho de 2022 

 

Para candidatos aprovados e classificados no processo seletivo 

• Data final  para confirmarem a participação (Item 7.10 do Edital):  18/07/2022.Os 

candidatos devem responder confirmando o aceite, exclusivamente para o e-mail 

pgest@est.ufmg.br. 

• Período para efetuar cadastro prévio no  DRCA (Item 8.1 do Edital): 18  a 25 de 

julho de 2022. 

• O cadastro é feito exclusivamente pela internet, mediante o preenchimento de 

formulário disponível no site https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio 

• Prazo final para a entrega da documentação completa e legível na Secretaria do 

Programa (Item 8.2 do Edital): Até 05 de agosto de 2022. 

• Candidatos estrangeiros deverão cumprir o item 8.4 do Edital até o dia 05 de 

agosto de 2022. 
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