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EDITAL DE RETIFICAÇÃO – Edital 01/2018 – Disciplina Inscrição,  

Seleção e Matrícula para ingresso no PPGH-MP no primeiro semestre de 2019 

 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em História, 

designado conforme portaria 2099/2017 da reitoria da 

Universidade Federal de Goiás, no uso de suas atribuições 

legais, torna público a retificação do subitem 5.1.12, do item 

5 “Da Documentação”, do EDITAL Nº 01/2018 do 

Programa de Pós-Graduação em História, Mestrado 

Profissional, da Unidade Acadêmica de História e Ciências 

Sociais, Regional Catalão, Universidade Federal de Goiás. 

Onde se lê: 

5.1.12     Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição (GRU). A taxa de inscrição é de R$ 

80,00 (oitenta reais) e a guia de recolhimento (GRU) deverá ser obtida junto à 

Secretaria do Programa de Pós-graduação em História por meio do endereço 

eletrônico ppghmp@gmail.com, mediante envio de nome completo e CPF. A guia 

será fornecida aos(às) candidatos(as) até o dia 07 de fevereiro de 2019, 

impreterivelmente. A GRU deverá ser solicitada com antecedência de, no mínimo, 48 

horas antes do término do período de inscrição, pelo(a) candidato(a) para evitar 

problemas técnicos ou de rede de última hora. Não é responsabilidade da 

Coordenadoria do PPGH - MP os problemas técnicos de emissão de GRU; 

  
Leia-se 

5.1.12     Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição (GRU). A taxa de inscrição é de R$ 

80,00 (oitenta reais) e a guia de recolhimento (GRU) deverá ser obtida junto à 

Secretaria do Programa de Pós-graduação em História por meio do endereço 

eletrônico ppghmp@gmail.com, mediante envio de nome completo, endereço, 

bairro, cidade, estado, CEP e CPF. A guia será fornecida aos(às) candidatos(as) até 

o dia 07 de fevereiro de 2019, impreterivelmente. A GRU deverá ser solicitada com 

antecedência de, no mínimo, 48 horas antes do término do período de inscrição, 

pelo(a) candidato(a) para evitar problemas técnicos ou de rede de última hora. Não é 

responsabilidade da Coordenadoria do PPGH - MP os problemas técnicos de emissão 

de GRU; 
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