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RETIFICAÇÃO NO NÚMERO DE VAGAS (EDITAL N  o   05/2021)  

Jataí, 13 de dezembro de 2021.

A  coordenadoria  do  Programa  de  Pós-Graduação  Stricto  Sensu em  Química  da

Universidade Federal de Jataí (PPGQ-UFJ) sob tutela da Universidade Federal de Goiás

(UFG),  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  regulamentares,  em  atendimento  às

exigências  das  Resoluções  CEPEC/UFG n°  1603/2018  e  1403/2016,  vem por  meio

desta informar uma retificação ao EDITAL 05/2021 (PARA INSCRIÇÃO, SELEÇÃO

E  MATRÍCULA  NO  PROGRAMA  DE  PÓS-GRADUAÇÃO  EM  QUÍMICA  DA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ). 

Retifica-se no item 4 (DAS VAGAS) deste edital: 

- onde se lê “número total de 13 (treze) vagas”, passa a se ler “número total de 12 (doze)

vagas”;

-  onde  se  lê  “4.3.  O  ingresso  no  PPGQ-UFJ  dependerá  da  classificação  dentro  do

número  de  vagas  disponíveis  para  a  ampla  concorrência  com dez  (10)  vagas,  e  no

âmbito  das  cotas  com três  (3)  vagas.”,  passa  a  ser  “4.3.  O ingresso no PPGQ-UFJ

dependerá  da  classificação  dentro  do  número  de  vagas  disponíveis  para  a  ampla

concorrência com nove (9) vagas, e no âmbito das cotas com três (3) vagas”.

Assim, o edital do Processo Seletivo 05/2021 terá 12 (doze) vagas totais, das

quais nove (9) vagas para a ampla concorrência, e três (3) vagas no âmbito das cotas.



Retifica-se  também  o  item  4.1. (“A  Tabela  abaixo  apresenta  os  docentes

habilitados  a  orientação  no  primeiro  semestre  de  2022”). A tabela  atualizada  com

listagem de docentes habilitados a orientação no primeiro semestre de 2022 passa a ser: 

DOCENTE EMAIL
Número de

Vagas
Andrea Rodrigues Chaves andrea_chaves@ufg.br 1
Claudinei Alves da Silva clalvess@ufj.edu.br 1
Douglas Silva Machado machadodouglas@ufj.edu.br 1
Emerson Rodrigues de Camargo profcamargoer@gmail.com 1
Fábio Luiz Paranhos Costa flpcosta@ufj.edu.br 2
Gildiberto Mendonça de Oliveira gildiberto_oliveira@ufj.edu.br 1
Hélen Cristine de Rezende helencristinerezende@ufj.edu.br 1
Giovanni Cavichioli Petrucelli gcpetrucelli@ufj.edu.br 1
Paulo Freitas Gomes paulofreitasgomes@ufj.edu.br 2
Wesley Fernandes Vaz wesley_fernandes_vaz@ufj.edu.br 1

Total de vagas 12

Sem mais,

_______________________________________________
Prof. Dr. Gildiberto Mendonça de Oliveira

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Química 
Universidade Federal de Jataí




