
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

REGIONAL JATAÍ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE ESTUDANTE ESPECIAL - 

EDITAL Nº 06/2019 

 

RETIFICAÇÃO 01/2020 

 

Ob.: Faz-se saber que a retificação do referido edital está motivada pelo desmembramento da 

Universidade Federal de Jataí (UFJ) da Universidade Federal de Goiás (UFG) a partir de 

janeiro de 2020, motivando a criação de Unidade Gestora da UFJ e novas providências quanto 

a geração de GRU previstas para acontecerem no mês de janeiro de 2020. 

 

ONDE SE LÊ 

4.1 As inscrições para Estudante Especial deverão ser realizadas entre os dias 02/01/2020 a 

14/02/2020 , exclusivamente pelo e-mail: insc.alunoespecial.ppge@gmail.com  

 

LEIA-SE 

4.1 As inscrições para Estudante Especial deverão ser realizadas entre os dias  03/02/2020 a  

21/02/2020 , exclusivamente pelo e-mail: insc.alunoespecial.ppge@gmail.com  

 

ONDE SE LÊ 

II - Comprovante de pagamento de taxa de inscrição no valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco 

reais), em boleto fornecido pelo PPGE, o qual deverá ser solicitado pelo e-mail 
ppge.jatai@ufg.br, informando CPF e nome completo, endereço completo (rua, número, 

bairro, cidade, Estado e CEP) até às 16h do dia 07/02/2020. No campo ‘Assunto’ deste e-

mail de solicitação do boleto para pagamento da inscrição deve constar ‘Boleto inscrição 

para aluno especial’. É de responsabilidade do(a) candidato(a) o correto encaminhamento 

do e-mail de solicitação do boleto para pagamento. Deve-se ficar atento para a data limite 
para solicitação do boleto (até às 16h do dia 07/02/2020), a qual é diferente da data limite 
para inscrição (14/02/2020). 

 

LEIA-SE 

II - Comprovante de pagamento de taxa de inscrição no valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco 

reais), em boleto fornecido pelo PPGE, o qual deverá ser solicitado pelo e-mail 
ppge.jatai@ufg.br, informando CPF e nome completo, endereço completo (rua, número, 

bairro, cidade, Estado e CEP) até às 16h do dia  14/02/2020. No campo ‘Assunto’ deste e-
mail de solicitação do boleto para pagamento da inscrição deve constar ‘Boleto inscrição 

para aluno especial’. É de responsabilidade do(a) candidato(a) o correto encaminhamento do 

e-mail de solicitação do boleto para pagamento. Deve-se ficar atento para a data limite para 
solicitação do boleto (até às 16h do dia  14/02/2020), a qual é diferente da data limite para 

inscrição ( 21/02/2020). 
 

ONDE SE LÊ 

II - apresentar o comprovante de pagamento de taxa de inscrição no valor de R$ 85,00 

(oitenta e cinco reais), em boleto fornecido pelo PPGE, o qual deverá ser solicitado pelo e-
mail ppge.jatai@ufg.br, informando CPF e nome completo. Somente será aceito como 

comprovante de pagamento o documento bancário (GRU) original. A data limite para 
solicitação da GRU será o dia 07/02/2020 até às 16 horas; 
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LEIA-SE 

II - apresentar o comprovante de pagamento de taxa de inscrição no valor de R$ 85,00 
(oitenta e cinco reais), em boleto fornecido pelo PPGE, o qual deverá ser solicitado pelo e-
mail ppge.jatai@ufg.br, informando CPF e nome completo. Somente será aceito como 

comprovante de pagamento o documento bancário (GRU) original. A data limite para 
solicitação da GRU será o dia  14/02/2020 até às 16 horas; 

 
ONDE SE LÊ 

5.1 O resultado das inscrições preliminarmente homologadas e não homologadas será 

divulgado em 18/02/2020 no site do PPGE/REJ/UFG https://mestradoeducacao.jatai.ufg.br.  

 

LEIA-SE 

5.1 O resultado das inscrições preliminarmente homologadas e não homologadas será 

divulgado em  26/02/2020 no site do PPGE/REJ/UFG https://mestradoeducacao.jatai.ufg.br.  

 

ONDE SE LÊ 

5.5 O resultado final das inscrições homologadas e não homologadas será divulgado em 

21//02/2020 no site do PPGE/REJ/UFG https://mestradoeducacao.jatai.ufg.br.  

 

LEIA-SE 

 5.5 O resultado final das inscrições homologadas e não homologadas será divulgado em 

26/02/2020 no site do PPGE/REJ/UFG https://mestradoeducacao.jatai.ufg.br.  

 

ONDE SE LÊ 

Ação Data Horário-local 

Período de inscrição 

02/01/2020 

a 

14/02/2020 

Exclusivamente via e-mail  

insc.alunoespecial.ppge@gmail.com 

Período de solicitação de isenção da taxa de 

inscrição 

16/12/2019  

a  

03/01/2020 

Exclusivamente via e-mail  

insc.alunoespecial.ppge@gmail.com 

Divulgação dos pedidos de isenção 

preliminarmente homologados e não 

homologados 

07/01/2020 
Site do programa 

 

Período de interposição de recurso contra a 

homologação preliminar de isenção da taxa de 

inscrição 

08 e 09/01/2020 
Exclusivamente presencial no 

endereço descrito no item 5.2 

Divulgação do resultado dos recursos e 

Divulgação final dos pedidos de isenção 

homologados e não homologados  

10/01/2020 
Site do programa 

 

Data limite para solicitação da GRU 
07/02/2020 

(até as 16h) 

Exclusivamente via e-mail 

ppge.jatai@ufg.br  

 

Divulgação preliminar das inscrições 

homologadas e não homologadas  
18/02/2020 

 

Site do programa 

 

Período de Recursos do resultado preliminar 

das inscrições homologadas e não 

homologadas 

19 e 20/02/2020 
Exclusivamente presencial no 

endereço descrito no item 5.2 

Resultado dos recursos referentes às 

inscrições não homologadas e Divulgação das  

inscrições homologadas 

21/02/2020 Site do programa 

Resultado preliminar classificados e 

selecionados 
10/03/2020 

Site do programa 

 

Recursos ao resultado preliminar dos 

classificados e selecionados 
11 e 12/03/2020 

Exclusivamente presencial no 

endereço descrito no item 5.2 

Resultado dos recursos referentes ao resultado 

preliminar classificados e selecionados 
13/03/2020 Site do programa 
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Resultado final classificados e selecionados 13/03/2020 
Site do programa 

 

Matrícula dos estudantes especiais  16 e 17/03/2020 
Site do programa 

 

Segunda Chamada 18/03/2020 Site do programa 

Matrícula dos candidatos de Segunda 

Chamada 
19 e 20/03/2020 Site do programa 

Início das aulas das disciplinas constantes 

neste Edital 
23/03/2020  

 

LEIA-SE 

Ação Data Horário-local 

Período de inscrição 

03/02/2020 

a 

21/02/2020 

Exclusivamente via e-mail  

insc.alunoespecial.ppge@gmail.com 

Período de solicitação de isenção da taxa de 

inscrição 

16/12/2019  

a  

03/01/2020 

Exclusivamente via e-mail  

insc.alunoespecial.ppge@gmail.com 

Divulgação dos pedidos de isenção 

preliminarmente homologados e não 

homologados 

07/01/2020 
Site do programa 

 

Período de interposição de recurso contra a 

homologação preliminar de isenção da taxa de 

inscrição 

08 e 09/01/2020 
Exclusivamente presencial no 

endereço descrito no item 5.2 

Divulgação do resultado dos recursos e 

Divulgação final dos pedidos de isenção 

homologados e não homologados  

10/01/2020 
Site do programa 

 

Período de solicitação da GRU 

03/02/2020 

a 

07/02/2020 

Exclusivamente via e-mail 

ppge.jatai@ufg.br 

Data limite para solicitação da GRU 
07/02/2020 

(até as 16h) 

Exclusivamente via e-mail 

ppge.jatai@ufg.br  

Divulgação preliminar das inscrições 

homologadas e não homologadas  
26/02/2020 

 

Site do programa 

Período de Recursos do resultado preliminar 

das inscrições homologadas e não 

homologadas 

27 e 28/02/2020 
Exclusivamente presencial no 

endereço descrito no item 5.2 

Resultado dos recursos referentes às 

inscrições não homologadas e Divulgação das 

inscrições homologadas 

29/02/2020 Site do programa 

Resultado preliminar classificados e 

selecionados 
10/03/2020 

Site do programa 

 

Recursos ao resultado preliminar dos 

classificados e selecionados 
11 e 12/03/2020 

Exclusivamente presencial no 

endereço descrito no item 5.2 

Resultado dos recursos referentes ao resultado 

preliminar classificados e selecionados 
13/03/2020 Site do programa 

Resultado final classificados e selecionados 13/03/2020 Site do programa 

Matrícula dos estudantes especiais  16 e 17/03/2020 Site do programa 

Segunda Chamada 18/03/2020 Site do programa 

Matrícula dos candidatos de Segunda 

Chamada 
19 e 20/03/2020 Site do programa 

Início das aulas das disciplinas constantes 

neste Edital 
23/03/2020  

 

Jataí, 06/01/2020. 

 

________________________________ 

Profa. Dra. Cátia Regina Assis Almeida Leal 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação 
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Publicado em 06/01/2020, às 09:30 hrs 

 


