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RETIFICAÇÃO 

 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Economia da Faculdade de Ciências Econômicas 

da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, torna público as seguintes 

alterações no Edital Suplementar de Seleção 2023 – Mestrado e Doutorado, publicado em 25 de julho 

de 2022, no site do CEDEPLAR/UFMG.  

 

Onde se lê: Preâmbulo: O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Economia da Faculdade 

de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais FAZ SABER que, no período 25 de 

julho de 2022 a 19 de agosto de 2022, estarão abertas as inscrições para seleção de candidatos ao 

curso de MESTRADO EM ECONOMIA, e que, no período de 25 de julho de 2022 a 09 de setembro de 

2022, estarão abertas as inscrições para seleção de candidatos ao curso de DOUTORADO EM 

ECONOMIA, em cumprimento à Resolução no 02/2017, de 04 de abril de 2017, do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMG, que dispõe sobre a Política de Ações Afirmativas da UFMG. 

 

Leia-se: Preâmbulo: O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Economia da Faculdade de 

Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais FAZ SABER que, no período 25 de julho 

de 2022 a 19 de agosto de 2022, estarão abertas as inscrições para seleção de candidatos ao curso de 

MESTRADO EM ECONOMIA, e que, no período de 25 de julho de 2022 a 23 de setembro de 2022, 

estarão abertas as inscrições para seleção de candidatos ao curso de DOUTORADO EM ECONOMIA, 

em cumprimento à Resolução no 02/2017, de 04 de abril de 2017, do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão da UFMG, que dispõe sobre a Política de Ações Afirmativas da UFMG. 

 

Onde se lê:  3.3: As inscrições para o DOUTORADO serão feitas exclusivamente via Internet, das 12 

horas do dia 25 de julho de 2022 até as 23h59min do dia 09 de setembro de 2022 (horário de 

Brasília), acessando o site https://cedeplar.ufmg.br/posgraduacao/processo-seletivo/, preenchendo 

o formulário de inscrição e submetendo todos os documentos solicitados no item 3.11 deste Edital, 

em arquivo no formato Portable Document Format (PDF), durante o período de vigência das 

inscrições. 

 

Leia-se: 3.3: As inscrições para o DOUTORADO serão feitas exclusivamente via Internet, das 12 horas 

do dia 25 de julho de 2022 até as 23h59min do dia 23 de setembro de 2022 (horário de Brasília), 

acessando o site https://cedeplar.ufmg.br/posgraduacao/processo-seletivo/, preenchendo o 

formulário de inscrição e submetendo todos os documentos solicitados no item 3.11 deste Edital, em 

arquivo no formato Portable Document Format (PDF), durante o período de vigência das inscrições. 

 

 

 



 

Onde se lê: -3.14: O resultado do deferimento das inscrições para seleção ao DOUTORADO, incluindo 

o aceite da comprovação de conhecimento de língua inglesa, será divulgado no dia 16 de setembro 

de 2022, no site do Programa. 

 

Leia-se: -3.14: O resultado do deferimento das inscrições para seleção ao DOUTORADO, incluindo o 

aceite da comprovação de conhecimento de língua inglesa, será divulgado no dia 30 de setembro de 

2022, no site do Programa. 

 

Belo Horizonte, 08 de setembro de 2022. 

 

Prof. Rafael Saulo Marques Ribeiro 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Economia CEDEPLAR/UFMG 
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