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A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em História da Faculdade de História da

Universidade Federal de Goiás, no uso de suas atribuições regulamentares, torna público, a

seguinte retificação ao Edital supracitado, cujas alterações estão a seguir elencadas:

1. Nos itens 5.1 e 5.2, que se relacionam ao Período e Horário das inscrições:

ONDE SE LÊ:

5.1. PERÍODO: de 22 de agosto a 14 de setembro de 2022

5.2. HORÁRIO: até 17 horas do dia 14/09/2022, terça-feira (data final)

LEIA-SE:

5.1. PERÍODO: de 22 de agosto a 27 de setembro de 2022

5.2. HORÁRIO: até 17 horas do dia 27/09/2022, terça-feira (data final)

2. Na letra “h”, do item 6.5, que se relaciona à documentação para inscrição ao PS 2023:

ONDE SE LÊ:

h) [...] O(A) Candidato(a) não anexará o comprovante da GRU ao formulário eletrônico de

inscrição, mas deverá enviá- lo ao endereço de e-mail da Secretaria do PPGH:

ps.historia@ufg.br até o dia 20 de setembro de 2022, terça-feira, impreterivelmente.

LEIA-SE:

h) [...] O(A) Candidato(a) não anexará o comprovante da GRU ao formulário eletrônico de

inscrição, mas deverá enviá- lo ao endereço de e-mail da Secretaria do PPGH:

ps.historia@ufg.br até o dia 30 de setembro de 2022, sexta-feira, impreterivelmente.



3. No item 6.7, que se relaciona à divulgação do resultado preliminar das inscrições
homologadas:

ONDE SE LÊ:

6.7. O resultado preliminar das inscrições homologadas, analisadas pelas Secretaria e

Coordenação do PPGH-UFG, será divulgado no dia 27 de setembro de 2022, terça-feira, no

mural e no site do PPGH (www.pos.historia.ufg.br).

LEIA-SE:

6.7. O resultado preliminar das inscrições homologadas, analisadas pelas Secretaria e

Coordenação do PPGH-UFG, será divulgado no dia 05 de outubro de 2022, quarta-feira, no

mural e no site do PPGH (www.pos.historia.ufg.br).

4. No item 6.7.1, que se relaciona à divulgação do resultado final das inscrições
homologadas:

ONDE SE LÊ:

6.7.1. O resultado final da homologação das inscrições, analisadas pela Secretaria e

Coordenação do PPGH-UFG, será divulgado no dia 30 de setembro de 2022, sexta-feira, no

mural e no site do PPGH (http://www.pos.historia.ufg.br)

LEIA-SE:

6.7.1. O resultado final da homologação das inscrições, analisadas pela Secretaria e

Coordenação do PPGH-UFG, será divulgado no dia 07 de outubro de 2022, sexta-feira, no

mural e no site do PPGH (http://www.pos.historia.ufg.br)

5. No item 7.1, que se relaciona à publicação das comissões específicas do PS 2023:

ONDE SE LÊ:

7.1 A composição das Comissões específicas do Processo Seletivo (membros titulares e

suplentes) será divulgada, preliminarmente, no dia 30 de setembro de 2022, sexta-feira. No dia

06 de outubro de 2022, quinta-feira, será publicado o Resultado Final da composição das

Comissões específicas do Processo Seletivo (membros titulares e suplentes).

LEIA-SE:
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7.1 A composição das Comissões específicas do Processo Seletivo (membros titulares e

suplentes) será divulgada, preliminarmente, no dia 05 de outubro de 2022, quarta-feira. No dia

07 de outubro de 2022, sexta-feira, será publicado o Resultado Final da composição das

Comissões específicas do Processo Seletivo (membros titulares e suplentes).

6. No item 14, que publica o Calendário do Processo Seletivo:

ONDE SE LÊ:

Período de inscrições ao Processo
Seletivo (via formulário eletrônico
disponível no link:

https://forms.gle/vLY55KKU7NTUcvYP9)

22/08 a 14/09/2022
(até 17h)

LEIA-SE:

Período de inscrições ao Processo
Seletivo (via formulário eletrônico
disponível no link:

https://forms.gle/vLY55KKU7NTUcvYP9)

22/08 a 27/09/2022
(até 17h)

ONDE SE LÊ:

Data limite para envio da cópia do
comprovante de pagamento da inscrição via
e-mail (ps.historia@ufg.br)

20/09/2022

LEIA-SE:

Data limite para envio da cópia do
comprovante de pagamento da inscrição via
e-mail (ps.historia@ufg.br)

30/09/2022

ONDE SE LÊ:
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Resultado preliminar da homologação das
inscrições 27/09/2022

LEIA-SE:

Resultado preliminar da homologação das
inscrições 05/10/2022

ONDE SE LÊ:

Prazo final para interposição de recurso
contra a homologação das inscrições 29/09/2022*

LEIA-SE:

Prazo final para interposição de recurso
contra a homologação das inscrições 07/10/2022*

ONDE SE LÊ:

Resultado final da homologação das inscrições 30/09/2022

LEIA-SE:

Resultado final da homologação das inscrições 07/10/2022

ONDE SE LÊ:

Publicação dos componentes das
Bancas Examinadoras

30/09/2022

LEIA-SE:



Publicação dos componentes das
Bancas Examinadoras

05/10/2022

ONDE SE LÊ:

Prazo final para interposição de recurso
contra as Bancas Examinadoras

04/10/2022*

LEIA-SE:

Prazo final para interposição de recurso
contra as Bancas Examinadoras

07/10/2022*

ONDE SE LÊ:

Resultado final da composição das
Bancas Examinadoras

06/10/2022

LEIA-SE:

Resultado final da composição das
Bancas Examinadoras

07/10/2022

Goiânia, 14 de setembro de 2021.

Prof. Dr. Elias Nazareno
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em História

da Universidade Federal de Goiás


