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PROVISÃO COPEM 03/2022

Aprova a prorrogação do prazo de inscrições do processo seletivo do PROPEM do segundo

semestre letivo de 2022.

A Presidente do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica da
Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições legais,

considerando a necessidade, inadiável, da prorrogação das inscrições do processo seletivo do

segundo semestre de 2022;

a impossibilidade de reunião do COPEM, em tempo hábil.

DECIDE:
Tornar pública a prorrogação da data final do período de inscrições do EDITAL PROPEM 01/2022,
de 21/06/2022 para 28/06/2022, e retifica o cronograma do processo seletivo, Anexo III do Edital,
conforme apresentado abaixo.

ETAPA PRAZO / DATA

Publicação do edital no site www.propem.ufop.br 12/05/2022

Inscrições via formulário eletrônico
21/05/2022 a 21/06/2022

28/06/22
Divulgação das inscrições deferidas e da comissão de
seleção 24/06/2022 01/07/2022

Prazo para interposição de recursos ao indeferimento das
inscrições e manifestação de impedimento em relação a
membros da comissão de seleção

27/06/2022 04/07/2022

Divulgação das inscrições homologadas 28/06/2022 05/07/2022

Prova de conhecimentos específicos na área de engenharia
mecânica por videoconferência 08/07/2022 às 09h00

Prova de Língua Inglesa por videoconferência 09/07/2022 às 09h00

http://www.propem.ufop.br/
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Divulgação dos resultados da prova de conhecimentos
específicos e da prova de Língua Inglesa para os candidatos
aprovados na prova de conhecimentos específicos.

14/07/2022

Prazo para interposição de recurso às notas relativas à prova
de conhecimentos específicos e da prova de Língua Inglesa 15/07/2022

Divulgação do resultado do recurso às notas relativas à prova
de conhecimentos específicos e da prova de Língua Inglesa 19/07/2022

Divulgação do resultado provisório 22/07/2022

Prazo para interposição de recursos ao resultado provisório 25/07/2022 a 27/07/2022

Divulgação do resultado final homologado 29/07/2022

Matrícula dos aprovados Será publicada chamada no
sitio www.propem.ufop.br

Ouro Preto, 21 de junho de 2022

Profa. Dra. Margarida Márcia Fernandes Lima

Coordenadora do PROPEM
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