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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
CENTRO DE GESTÃO ACADÊMICA 

 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO N. 001 AO EDITAL N. 039/ 20134 

O Reitor da Universidade Federal de Goiás (UFG), no uso de suas atribuições 

regimentais, por meio da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e do Centro de Gestão 

Acadêmica (CGA), torna pública a retificação do Edital nº 039/2014, conforme se 

demonstra a seguir: 

 

ONDE SE LÊ:  

a) mudança de curso – é a possibilidade de um estudante regular optar por outro curso de 
graduação no âmbito da instituição, dentro do mesmo câmpus e do mesmo grupo de 
cursos de ingresso definidos em edital para processo seletivo (vestibular); 

LEIA - SE :  

a) mudança de curso – é a possibilidade de um estudante regular optar por outro curso de 
graduação no âmbito da instituição, dentro da mesma regional e do mesmo grupo de 
cursos de ingresso definidos em edital para processo seletivo (vestibular); 

 

ONDE SE LÊ:  

b) mudança de habilitação - é a possibilidade de um estudante regular optar por outra 

habilitação do mesmo curso e câmpus, de acordo com o Projeto Pedagógico de Curso 

(PPC);  

LEIA - SE :  

b) mudança de habilitação - é a possibilidade de um estudante regular optar por outra 
habilitação do mesmo curso e regional, de acordo com o Projeto Pedagógico de Curso 

(PPC);  
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ONDE SE LÊ:  

c) mudança de turno – é a possibilidade de um estudante regular mudar de turno dentro do 
mesmo curso e câmpus; 

LEIA - SE :  

c) mudança de turno – é a possibilidade de um estudante regular mudar de turno dentro do 
mesmo curso e regional; 

 

 

Goiânia, 26 de maio de 2014. 

 

 
 

Prof.ª Valquiria da Rocha Santos Veloso 
Diretora do Centro de Gestão Acadêmica  

 
 

 
 

Prof. Luiz Mello de Almeida Neto 
Pró-Reitor de Graduação 

 

Prof. Orlando Afonso Valle do Amaral 
Reitor 

 
  


