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Ministério da Educação 
Universidade Federal de Rondonópolis 

Pró-reitoria de Ensino de Pós-graduação e Pesquisa - PROPGP 
Programa de Pós-graduação em Biociências e Saúde 

nível Mestrado 
 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01 AO EDITAL DE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE 
ALUNO REGULAR 2023/1  

(Publicado em 07 de outubro de 2022) 
 
 
O Programa de Pós-Graduação em Biociências e Saúde da Faculdade de Ciências da Saúde 
da Universidade Federal de Rondonópolis torna pública RETIFICAÇÃO do Edital ao 
Processo de Seleção 2023/1 – Nível Mestrado. A retificação visa prorrogar o período de 
inscrições e suas etapas posteriores. 
 
 
Onde se lê: 
3.1. As inscrições serão realizadas no período de 22/09/2022 a 07/10/2022 por meio de 
processo protocolado via Sistema Eletrônico de Informação (SEI) da UFR. 
 
Leia-se: 
3.1. As inscrições serão realizadas no período de 22/09/2022 a 19/10/2022 por meio de 
processo protocolado via Sistema Eletrônico de Informação (SEI) da UFR. 
 
 
Onde se lê: 
6.1 Primeira etapa – Prova escrita 
A prova escrita, dissertativa, será realizada dia 25/10/2022 às 08:00 h, na Universidade 
Federal de Rondonópolis, em local a ser divulgado pela Comissão Examinadora na página 
do programa (https://ufr.edu.br/ppgbios/processo-seletivo/).  
 
Leia-se: 
6.1 Primeira etapa – Prova escrita 
A prova escrita, dissertativa, será realizada dia 01/11/2022 às 08:00 h, na Universidade 
Federal de Rondonópolis, em local a ser divulgado pela Comissão Examinadora na página 
do programa (https://ufr.edu.br/ppgbios/processo-seletivo/).  
 
 
Onde se lê: 
Resultado: A lista com as notas dos candidatos, ao final de primeira etapa, será 
apresentada em ordem alfabética, e divulgada em 31/10/2022 nos sites: 
https://ufr.edu.br/ppgbios/processo-seletivo/ e https://ufr.edu.br/propgp/noticias/. 
 
 

https://ufr.edu.br/ppgbios/processo-seletivo/
https://ufr.edu.br/ppgbios/processo-seletivo/
https://ufr.edu.br/ppgbios/processo-seletivo/


2 

 

Leia-se: 
Resultado: A lista com as notas dos candidatos, ao final de primeira etapa, será 
apresentada em ordem alfabética, e divulgada em 04/11/2022 nos sites: 
https://ufr.edu.br/ppgbios/processo-seletivo/ e https://ufr.edu.br/propgp/noticias/. 
 
 
Onde se lê: 
6.2 Segunda etapa – Apresentação oral de artigo científico e arguição 
Os artigos científicos a serem apresentados pelos candidatos serão estabelecidos pela 
Banca Examinadora composta por docentes do Programa de Pós-graduação em 
Biociências e Saúde. Os artigos científicos de cada linha de pesquisa serão disponibilizados 
em 14/10/2022 no site https://ufr.edu.br/ppgbios/processo-seletivo/.  
 
A apresentação oral do artigo científico e arguição será realizada entre os dias 
09/11/2022 e 11/11/2022, na Universidade Federal de Rondonópolis, em local a ser 
divulgado pela Comissão Examinadora. O horário e ordem de apresentação do artigo 
científico e arguição serão estabelecidos conforme determinação da Comissão 
Examinadora, e serão publicadas no site https://ufr.edu.br/ppgbios/processo-seletivo/ 
em 03/11/2022.  
 
Leia-se: 
6.2 Segunda etapa – Apresentação oral de artigo científico e arguição 
Os artigos científicos a serem apresentados pelos candidatos serão estabelecidos pela 
Banca Examinadora composta por docentes do Programa de Pós-graduação em 
Biociências e Saúde. Os artigos científicos de cada linha de pesquisa serão disponibilizados 
em 24/10/2022 no site https://ufr.edu.br/ppgbios/processo-seletivo/.  
 
A apresentação oral do artigo científico e arguição será realizada entre os dias 
16/11/2022 e 18/11/2022, na Universidade Federal de Rondonópolis, em local a ser 
divulgado pela Comissão Examinadora. O horário e ordem de apresentação do artigo 
científico e arguição serão estabelecidos conforme determinação da Comissão 
Examinadora, e serão publicadas no site https://ufr.edu.br/ppgbios/processo-seletivo/ 
em 08/11/2022.  
 
 
Onde se lê: 

Resultado: A lista com as notas dos candidatos, ao final da segunda etapa, será 

apresentada em ordem alfabética, e divulgada em 14/11/2022 nos sites: 
https://ufr.edu.br/ppgbios/processo-seletivo/ e https://ufr.edu.br/propgp/noticias/. 
 
Leia-se: 

Resultado: A lista com as notas dos candidatos, ao final da segunda etapa, será 

apresentada em ordem alfabética, e divulgada em 18/11/2022 nos sites: 
https://ufr.edu.br/ppgbios/processo-seletivo/ e https://ufr.edu.br/propgp/noticias/. 
 
 
Onde se lê: 
O resultado da etapa de análise do Currículo Lattes, apresentado em ordem alfabética dos 
candidatos com as respectivas pontuações, será divulgada nos sites: 
https://ufr.edu.br/ppgbios/processo-seletivo/ e https://ufr.edu.br/propgp/noticias/. em 
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18/11/2022. 
 
Leia-se: 
O resultado da etapa de análise do Currículo Lattes, apresentado em ordem alfabética dos 
candidatos com as respectivas pontuações, será divulgada nos sites: 
https://ufr.edu.br/ppgbios/processo-seletivo/ e https://ufr.edu.br/propgp/noticias/. em 
22/11/2022. 
 
Onde se lê: 
13. CRONOGRAMA 

ATIVIDADE DATA 
Período de Inscrições 22/09 a 07/10/2022 

RESULTADO PRELIMINAR das inscrições deferidas 11/10/2022 

RECURSO – Resultado Preliminar das inscrições deferidas 13/10/2022 

RESULTADO CONSOLIDADO das inscrições deferidas 14/10/2022 

Divulgação dos artigos científicos de cada linha de pesquisa 
para apresentação oral 

14/10/2022 

Prova escrita – Primeira etapa 25/10/2022 

RESULTADO PRELIMINAR da prova escrita 31/10/2022 

RECURSO – Resultado Preliminar da prova escrita 01/11/2022 

RESULTADO CONSOLIDADO da prova escrita 03/11/2022 

Divulgação do horário e ordem de apresentação do artigo 
científico e arguição 

03/11/2022 

Apresentação oral do artigo científico e arguição – Segunda 
etapa 

09 a 11/11/2022 

RESULTADO PRELIMINAR da apresentação do artigo 
científico e arguição 

14/11/2022 

RECURSO – Resultado Preliminar da apresentação do 
artigo científico e arguição 

16/11/2022 

RESULTADO CONSOLIDADO da apresentação do artigo 
científico e arguição 

17/11/2022 

RESULTADO PRELIMINAR da análise do currículo Lattes 18/11/2022 

RECURSO - Análise currículo Lattes 21/11/2022 

RESULTADO CONSOLIDADO da análise do currículo Lattes 22/11/2022 

RESULTADO FINAL ANTES DO PERÍODO RECURSAL (caso 
não haja inscritos em vagas para ações afirmativas) 

22/11/2022 

RECURSO - Resultado Final (caso não haja inscritos em 
vagas para ações afirmativas) 

23/11/2022 

RESULTADO FINAL APÓS O PERÍODO RECURSAL (caso não 
haja inscritos em vagas para ações afirmativas) 

24/11/2022 

RESULTADO PRELIMINAR do processo de 
Heteroidentificação/Ações Afirmativas 

Até 25/11/2022 

RECURSO - Resultado preliminar do processo de 
Heteroidentificação/Ações Afirmativas 

Até 28/11/2022 

RESULTADO CONSOLIDADO do processo de 
Heteroidentificação/Ações Afirmativas 

Até 07/12/2022 

RESULTADO FINAL ANTES DO PERÍODO RECURSAL (caso 
haja inscritos em vagas para ações afirmativas) 

Até 12/12/2022 

RECURSO - Resultado Final (caso haja inscritos em vagas 
para ações afirmativas) 

Até 14/12/2022 

RESULTADO FINAL APÓS O PERÍODO RECURSAL (caso haja 
inscritos em vagas para ações afirmativas) 

Até 16/12/2022 

Matrícula dos aprovados por meio de processo SEI 01 a 06/02/2023 

Matrícula dos aprovados na Secretaria do Programa de pós-
graduação em Biociências e Saúde 

07 a 10/02/2023 
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Leia-se: 
13. CRONOGRAMA 

ATIVIDADE DATA 
Período de Inscrições 22/09 a 19/10/2022 

RESULTADO PRELIMINAR das inscrições deferidas 20/10/2022 

RECURSO – Resultado Preliminar das inscrições deferidas 21/10/2022 

RESULTADO CONSOLIDADO das inscrições deferidas 24/10/2022 

Divulgação dos artigos científicos de cada linha de pesquisa para 
apresentação oral 

24/10/2022 

Prova escrita – Primeira etapa 01/11/2022 

RESULTADO PRELIMINAR da prova escrita 04/11/2022 

RECURSO – Resultado Preliminar da prova escrita 07/11/2022 

RESULTADO CONSOLIDADO da prova escrita 08/11/2022 

Divulgação do horário e ordem de apresentação do artigo científico e 
arguição 

08/11/2022 

Apresentação oral do artigo científico e arguição – Segunda etapa 16 a 18/11/2022 

RESULTADO PRELIMINAR da apresentação do artigo científico e arguição 18/11/2022 

RECURSO – Resultado Preliminar da apresentação do artigo científico e 
arguição 

21/11/2022 

RESULTADO CONSOLIDADO da apresentação do artigo científico e arguição 22/11/2022 

RESULTADO PRELIMINAR da análise do currículo Lattes 22/11/2022 

RECURSO - Análise currículo Lattes 23/11/2022 

RESULTADO CONSOLIDADO da análise do currículo Lattes 24/11/2022 

RESULTADO FINAL ANTES DO PERÍODO RECURSAL (caso não haja 
inscritos em vagas para ações afirmativas) 

24/11/2022 

RECURSO - Resultado Final (caso não haja inscritos em vagas para ações 
afirmativas) 

25/11/2022 

RESULTADO FINAL APÓS O PERÍODO RECURSAL (caso não haja inscritos 
em vagas para ações afirmativas) 

28/11/2022 

RESULTADO PRELIMINAR do processo de Heteroidentificação/Ações 
Afirmativas 

Até 25/11/2022 

RECURSO - Resultado preliminar do processo de 
Heteroidentificação/Ações Afirmativas 

Até 28/11/2022 

RESULTADO CONSOLIDADO do processo de Heteroidentificação/Ações 
Afirmativas 

Até 07/12/2022 

RESULTADO FINAL ANTES DO PERÍODO RECURSAL  Até 12/12/2022 

RECURSO - Resultado Final  Até 14/12/2022 

RESULTADO FINAL APÓS O PERÍODO RECURSAL  Até 16/12/2022 

Matrícula dos aprovados por meio de processo SEI 01 a 06/02/2023 

Matrícula dos aprovados na Secretaria do Programa de pós-graduação em 
Biociências e Saúde 

07 a 10/02/2023 

 
 
 

Rondonópolis-MT, 07 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 

Profa. Dra. Sabrina Neves Casarotti 
Coordenação do Programa de Pós-graduação em Biociências e Saúde 

Universidade Federal de Rondonópolis 
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