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ADENDO No 01 ao EDITAL Nº 001/2021  

 
A Coordenação do Curso de Especialização em Perícia, Auditoria e Licenciamento Ambiental da Escola de Engenharia 

Civil e Ambiental, com sede na Praça Universitária s/n°, Setor Universitário, na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, torna 

público as seguintes alterações no edital EECA/EPALIC 001/2021: 

 

1. No subitem 3.1, fica alterada a quantidade máxima de alunos que serão matriculados no curso: Serão oferecidas 

quarenta (66) vagas, sendo dez por cento (10%) destinadas aos servidores da Universidade Federal de Goiás. 

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

Plataforma Meet, entre os dias 28, 29 e 30 de abril de 202, cujo o link de acesso será enviado ao e-mail do 

candidato com a antecedência necessária e pré-agendamento. 

3. No subitem 5.2, fica o candidato obrigado a apresentar o Diploma Original de Graduação durante a vídeo chamada: 

No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar durante a vídeo chamada os seguintes documentos: a) Ficha 

de Inscrição devidamente preenchida e assinada – Versão Original (Clique Aqui para Acessar); b) Diploma 

original de graduação devidamente reconhecido pelo MEC, ou documento que comprove que o candidato colará 

grau no curso de graduação antes do início deste curso de especialização. c) Documentos pessoais (CPF, 

Identidade, CNH, ou Visto RNE) – Versão Original; d) Comprovante de Endereço; e) Termo de compromisso 

acadêmico (Clique Aqui para Acessar) – Versão Original (Clique Aqui para Acessar); f) O comprovante do 

recolhimento da taxa de matrícula no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), cujo boleto bancário será 

disponibilizado pela coordenação/secretaria do curso por meio de email, logo após a divulgação do resultado 

contendo os inscritos aprovados, excetuados os discentes servidores da Universidade Federal de Goiás; g) Último 

contra-cheque se servidor da UFG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia, 30 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profa. Dra. Karla Alcione da Silva Cruvinel 

Coordenador do Curso de Especialização em Perícia, Auditoria e Licenciamento Ambiental 


