
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA 

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO E SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA NUTRIÇÃO 

Av. P.H. Rolfs, s/n -  Campus Universitário 36570-000 - VIÇOSA - MG 

FONE: (31) 3612- 5186    Fax:  3612-5187    E-mail: ppgcnut@ufv.br 

DOUTORADO ACADÊMICO 

2o SEMESTRE DE 2022 

 

 

3. DO CALENDÁRIO1 

3.1. As datas de realização das inscrições e sua homologação, as etapas do processo seletivo, bem 

como da divulgação dos respectivos resultados, constam no cronograma abaixo: 

Data Horário (de Brasília) Etapa Procedimento/Local 

18/04/2022  8:00h Divulgação do 

Edital 

Será divulgado na página eletrônica 

do PPGCN. 

(http://www.posnutricao.ufv.br/) 

 

02/05/2022 a 

10/06/2022 

De 8:00h do dia 

02/05/2022 até 

23h50min do dia 

10/06/2022 

Inscrições dos 

candidatos no 

processo seletivo 

para o segundo 

semestre letivo de 

2022. 

 

Candidatos devem efetuar as 

inscrições no site  

https://www.gps.ufv.br/editais/290/ 

 

13/06/2022 Até às 17:00h do dia 

13/06/2022 

Homologação da 

inscrição e 

divulgação dos 

resultados. 

 

Mensagem eletrônica individual será 

enviada aos candidatos inscritos. 

13/06/2022 a 

17/06/2022 

 

De 8:00h do dia 

13/06/2022 até às 

18:00h do dia 

17/06/2022 

Período de 

validação da 

autodeclaração e 

análise 

documental dos 

candidatos 

optantes por 

vagas de ações 

afirmativas 

 

Comissão de Validação da 

Autodeclaração e Comissão de 

Apuração da Deficiência. 

13/06/2022 a 

15/06/2022 
De 8:00h do dia 

13/06/2022 até às 

Período de análise 

e pontuação do 

Projeto de 

Comissão Coordenadora do PPGCN. 

                                                 
1 Calendário sujeito a alterações, as quais serão divulgadas no site do Programa 

(http://www.posnutricao.ufv.br/). É de total responsabilidade dos candidatos a verificação de 

eventuais alterações no calendário ou nas informações relacionadas ao processo de seleção. 

mailto:ppgcnut@ufv.br
http://www.posnutricao.ufv.br/
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18:00h do dia 

15/06/2022 

Pesquisa (etapa 

cega e 

eliminatória do 

processo) 

 

20/06/2022 Até 17:00h Divulgação das 

notas de Análise 

dos Projetos de 

Pesquisa 

 

Será divulgado na página eletrônica 

do PPGCN. 

(http://www.posnutricao.ufv.br/) 

20/06/2022 a 

22/06/2022 

De 8:00h do dia 

20/06/2022 até às 

18:00h do dia 

22/06/2022 

Período de análise 

e pontuação dos 

currículos modelo 

PPGCN e 

Memorial 

Descritivo. 

Caráter 

classificatório 

 

Comissão Coordenadora do PPGCN 

22/06/2022 

 

Até às 17:00h  Publicação do 

Cronograma da 

Apresentação do 

Projeto 

 

Será divulgado na página eletrônica 

do PPGCN. 

(http://www.posnutricao.ufv.br/)  

23/06/2022 a 

24/06/2022 

 

 

De 8:00h às 18:00h 

 
Apresentação do 

projeto (máximo 

20 minutos) e 

arguição dos 

candidatos 

A entrevista será realizada por meio da 

plataforma online Google Meet e será 

gravada. O link para acesso a sala de 

arguição de cada candidato será 

divulgado na página eletrônica do 

PPGCN. 

(http://www.posnutricao.ufv.br/) 

   

27/06/2022 Até às 18:00h 

 
Divulgação do 

resultado 

provisório do 

processo seletivo 

 

O resultado será divulgado na página 

eletrônica do PPGCN. 

(http://www.posnutricao.ufv.br/) 

28 e 

29/06/2022 

 

Até às 17:00h do 

28/06/2022 
Término do prazo 

para envio de 

recurso do 

resultado 

provisório 

 

Deverá ser enviado para o e-mail: 

ppgcnut@ufv.br no modelo do 

ANEXO IV. 

30/06/2022 Até 17:00h 

 
Divulgação do 

resultado final 

 

O resultado será divulgado na página 

eletrônica do PPGCN. 

(http://www.posnutricao.ufv.br/ 

 
25/07/2022 a 

28/07/2022 
De 8:00h do dia 

25/07/2022 até às 

18:00h do dia 

28/07/2022 

 

Confirmação da 

participação no 

Programa dos 

candidatos 

selecionados 

Candidatos selecionados devem enviar 

mensagem por e-mail à Coordenação 

do PPGCN (ppgcnut@ufv.br) 

confirmando a participação no 

Programa. 

http://www.posnutricao.ufv.br/
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01 a 

05/08/2022 
De 08:00h do dia 

01/08/2022 até às 

18:00h do dia 

05/08/2022 

 

Convocação de 

candidatos 

suplentes, caso 

ocorram 

desistências de 

candidatos 

selecionados 

 

Os candidatos suplentes convocados 

devem enviar mensagem por e-mail à 

Coordenação do PPGCN 

(ppgcnut@ufv.br) confirmando a 

participação no Programa. 

01/09/2022 Das 8:00h às 12:00h e 

de 14:00h às 17:00h 

 

Matrícula dos 

candidatos 

selecionados 

 

Candidatos cujos nomes foram 

homologados deverão entregar os 

documentos autenticados e realizar a 

matrícula por e-mail para a Secretaria 

do PPGCN (ppgcnut@ufv.br) 

 
05/09/2022 - 

 
Início das aulas 

do segundo 

semestre letivo de 

2022 
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