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1. INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1 O Curso de Especialização em Diplomacia e Relações Internacionais será realizado 
no período de 19/03/2020 a 19/03/2021, totalizando a carga horária de 360 horas, e as 
aulas serão ministradas quintas e sextas-feiras de 18:00 às 21:30; e sábados de 8:00 às 
11:30 e de 13:00 às 16:00 na Faculdade de Ciências Sociais e nos Centros de Aulas a 
definir, no Campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás – Regional Goiânia. 

2. DA INSCRIÇÃO 
2.1 As pessoas já inscritas continuarão registradas e não precisarão se inscrever 

novamente.  
2.2 Revogam-se disposições anteriores sobre as datas de inscrição. 
2.3 Definem-se novas datas de inscrição: período de 21/11/2019 a 31/01/2020. 
2.4 Definem-se as datas subsequentes: homologação das inscrições em até 2 dias úteis; 

recepção de recursos contra a homologação das inscrições em até 24 horas após a 
homologação; e resultado da análise dos recursos em até 48 horas após a 
homologação. 

2.5 No dia 07/02/2020, das 8:00 às 10:00 na Faculdade de Ciências Sociais (Prédio 
Humanidades 2, Campus Samambaia, UFG), todo candidato deve apresentar os 
documentos originais mencionados no item 2.2. Atentando ao item 2.4, a 
Coordenação ou a Secretaria do Curso poderão excluir do processo seletivo quem 
estiver em situação irregular ou não apresentar a documentação requerida. 
 

3. DA SELEÇÃO 
3.1 Revogam-se disposições anteriores sobre as datas de seleção. 



 

 

 

3.2 Define-se nova data de seleção: avaliação escrita de Política Internacional no dia 
07/02/2020. 

3.3 Definem-se as datas subsequentes: homologação do resultado da seleção em até 5 
dias úteis; recepção de recursos contra o resultado em até 48 horas após a 
homologação; e resultado da análise dos recursos em até 72 horas após a 
homologação. 
 

4. DA MATRÍCULA 
4.1 Revogam-se disposições anteriores sobre as datas de matrícula. 
4.2 Definem-se novas datas de matrícula: período de 13/03/2020 a 21/03/2020. 
4.3 Somente será matriculado no curso o candidato selecionado que efetivamente 

comprove que colou grau em curso superior devidamente reconhecido pelo MEC, 
antes do dia 21/03/2020. 
 

5. DO INVESTIMENTO 
5.1 Revogam-se disposições anteriores sobre os valores do Curso. 
5.2 Definem-se novos valores: o valor total do Curso é de R$ 8.088,00 (oito mil e oitenta 

e oito reais). Fixam-se 12 (doze) parcelas mensais a serem pagas pelos(as) estudantes 
do Curso, no valor de R$ 674,00 (seiscentos e setenta e quatro reais) cada. A primeira 
parcela deverá ser paga no ato da matrícula e, portanto, será denominada de 
“matrícula”. 

 

Goiânia, 21 de novembro de 2019. 
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