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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

ESCOLA DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL 

CURSO DE  ESPECIALIZAÇÃO EM PERÍCIA, AUDITORIA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

(EPALIC) 

 

ADENDO Nº 01 DO EDITAL No 001/2022 

 

 

A Coordenação do Curso de Especialização em Perícia, Auditoria e Licenciamento Ambiental (EPALIC) da 

Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG, com sede na Praça Universitária s/n, Setor Universitário, CEP 

74605-220, Goiânia, Estado de Goiás, torna público as seguintes alterações no Edital 001/2022:  

1. No subitem 2.1, fica alterado o período de realização das inscrições: As inscrições serão realizadas no período de 08 de 

março de 2022 à 29 de abril de 2022 de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, por meio do preenchimento 

Formulário Eletrônico https://forms.gle/G1uFmawgEYrVPmat6. 

2. No subitem 4.3, fica alterado o período de realização do processo seletivo: O processo seletivo ocorrerá no período de 02 

a 06 de maio de 2022.  O resultado final do processo seletivo será homologado pelo Conselho Diretor da Escola 

de Engenharia Civil e Ambiental e divulgado no endereço eletrônico https://epalic.eec.ufg.br/,  em 13  de maio  

de 2022.  

3. No subitem 5.1, fica alterado o período de realização das matrículas: As matrículas serão realizadas por meio da 

Plataforma Meet, entre os dias 16 de maio de 2022 à 20 de maio de 2022, cujo o link de acesso será enviado ao 

e-mail do candidato com a antecedência necessária e pré-agendamento. 

8. No subitem 1.1, fica alterado o período de realização das disciplinas: O curso será ministrado no período de 06 de 

junho de 2022 a 06 de dezembro de 2023, totalizando uma carga horária de 360 horas, inclusos o período de 

ministração das disciplinas (06/06/2022 a 04/05/2023) e o período de elaboração e entrega do trabalho final do 

curso (até  06/12/2023). 

Goiânia,  13 de abril de 2022. 

 

 

 

Profª Drª. Karla Alcione da S. Cruvinel 

Coordenadora do Curso de Especialização em Planejamento e Gestão Ambiental (EPGA) 
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