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 O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, no uso
de suas atribuições,  torna pública a seguinte alteração no Edital  nº 002/2018,
referente ao processo seletivo para ingresso de novos alunos: 
 
No item 6 (DA MATRÍCULA) onde se lê:

“6. No ato da matrícula, que ocorrerá no dia 05 de março de 2019, das 8:00 às
16:00, na Secretaria  do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais
(CIAMB-UFG),  situada  no  Centro  de  Documentação,  Informação  e  Memória
(CDIM-UFG),  na  Rua  Aroeira,  Universidade  Federal  de  Goiás,  Campus
Samambaia, CEP: 74690-900, Goiânia – GO, deverão ser entregues os seguintes
documentos:”
a) Requerimento de matrícula;
b) Comprovante de conclusão de graduação ou de mestrado, nos casos em que
essa comprovação não ter sido apresentada no ato da inscrição (item 2). Caso
contrário,  o candidato não poderá se matricular no programa, acarretando seu
desligamento.

Leia-se:

“6. No ato da matrícula, que ocorrerá nos dias 07 e 08 de março de 2019, das
8:00  às  16:00,  na  Secretaria  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Ciências
Ambientais  (CIAMB-UFG),  situada no Centro  de Documentação,  Informação e
Memória (CDIM-UFG), na Rua Aroeira, Universidade Federal de Goiás, Campus
Samambaia, CEP: 74690-900, Goiânia – GO, deverão ser entregues os seguintes
documentos:”
a) Requerimento de matrícula;
b) Comprovante de conclusão de graduação ou de mestrado, nos casos em que
essa comprovação não ter sido apresentada no ato da inscrição (item 2). Caso
contrário,  o candidato não poderá se matricular no programa, acarretando seu
desligamento.
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