
 
 
 
 
 
 

2ª Retificação do Edital Nº 001/2020 – CPPGH/FH/UFG 
PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

HISTÓRIA – ALUNOS ESPECIAIS – 2020/1 

 
 
 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em História da Faculdade de História da 

Universidade Federal de Goiás, no uso de suas atribuições regulamentares, torna público, a 

seguinte retificação ao Edital supracitado, cujas alterações estão a seguir elencadas: 

 

 

1. No item 1, Da inscrição: período, habilitação e encaminhamentos, subitem 1.4,  

 

ONDE SE LÊ: 1.4. As inscrições ao Processo Seletivo para aluno especial deverão ser 

realizadas, via endereço eletrônico, destinado à Secretaria do Programa com o assunto Seleção 

Aluno Especial 2020/1. O endereço    eletrônico    para    envio    das    inscrições    é    o    que    

segue: poshistoriaufg@gmail.com. No dia do encerramento das inscrições, 14 de fevereiro, as 

mesmas deverão ser encaminhadas até às 17:00 horas. Após este horário, serão 

desconsiderados e-mails que tratem de inscrição neste processo seletivo. 

 

LEIA-SE: 1.4. As inscrições ao Processo Seletivo para aluno especial deverão ser realizadas, 

via endereço eletrônico, destinado à Secretaria do Programa com o assunto Seleção Aluno 

Especial 2020/1. O endereço eletrônico para envio das inscrições é o que segue: 

poshistoriaufg@gmail.com. No dia do encerramento das inscrições, 14 de fevereiro, as mesmas 

deverão ser encaminhadas até às 18:00 horas. (Em casos excepcionais, os alunos que não 

tenham conseguido realizar o pagamento da GRU até a data acima, por questões relacionadas 

ao tempo que a GRU leva para ser validada na agência bancária, poderão enviar a 

documentação explicitada no subitem 2.1.a até o dia 18/02/2020 às 18h00.) 
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2. No item 2, Documentos para inscrição, subitem 2.1.b,  

 

ONDE SE LÊ: b) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), cujo boleto é gerado pela Secretaria do PPGH, uma vez que o candidato envie mensagem 

com o assunto GRU Aluno Especial 2020/1, informando o nome completo, endereço, o número 

do CPF, para o seguinte e-mail: poshistoriaufg@gmail.com. O último prazo para solicitação do 

boleto é dia 14 de fevereiro de 2020, às 18:00 horas. Após essa data e horário, a Secretaria do 

PPGH não gerará GRU (Guia de Recolhimento da União). O boleto será enviado ao e-mail do 

solicitante. 

 

LEIA-SE: Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 (cem reais), 

cujo boleto é gerado pela Secretaria do PPGH, uma vez que o candidato envie mensagem com 

o assunto GRU Aluno Especial 2020/1, informando o nome completo, endereço, o número do 

CPF, para o seguinte email: poshistoriaufg@gmail.com. O último prazo para solicitação do boleto 

é dia 14 de fevereiro de 2020, às 18:00 horas. Após essa data e horário, a Secretaria do PPGH 

não gerará GRU (Guia de Recolhimento da União). Aquelas que já tiverem sido geradas dentro 

do prazo presente no item 1.4 deste edital poderão ser pagas até o dia 18/02/2020. O boleto será 

enviado ao e-mail do solicitante. 

 

Goiânia, 14 de fevereiro de 2020. 

 

 
 
 

 
 

Prof. Dr. Eugênio Rezende de Carvalho 
Diretor da Faculdade de História 
Universidade Federal de Goiás 

 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Jiani Fernando Langaro 
Coordenador do PPGH 

Universidade Federal de Goiás 


