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EDITAL PPGEP-FCT/UFG 01/2019 

PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS REGULARES DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (PPGEP) – MESTRADO 

PROFISSIONAL 

 

COMUNICADO  

 
 

Prezados candidatos, 
 
 
 Sobre a aplicação da Prova Escrita do processo seletivo, informamos o seguinte: 
 
 

✓ Está confirmado o local da prova, que será no Campus Aparecida de Goiânia da UFG 
(prédio da “UEG”), situado à Rua Mucuri, s/nº, Área 3, Bairro Conde dos Arcos, 
parecida de Goiânia/GO. 
 

✓ A Prova Escrita será realizada no dia 23 de fevereiro de 2019, sábado, conforme o 
Edital, com entrada ao local da prova a partir das 13h30. O início da prova será às 
14h, com duração máxima de 4 (quatro) horas. 

 
✓ Conforme o Edital, a prova será individual e sem consulta a qualquer tipo de material 

bibliográfico impresso ou dispositivo eletrônico, nem mesmo a dicionários. Não será 
permitido o uso de calculadoras. Telefones celulares deverão ser mantidos desligados 
durante toda a prova. 

 
✓ Os candidatos devem comparecer ao local da prova no horário determinado, munido 

de documento de identificação oficial com fotografia e caneta esferográfica com tinta 
azul ou preta. Não será permitido o ingresso à sala da prova após o horário de início 
estipulado. 

 
✓ A candidata Adventista do 7º Dia, que fez solicitação especial quanto ao horário da 

prova, deverá chegar ao local da prova no mesmo horário que os demais candidatos, 
ou seja, às 13h30, e aguardará em sala isolada, sem o contato com outras pessoas, 
comunicação externa, consulta a qualquer tipo de material ou mesmo o porte de 
dispositivos eletrônicos de qualquer espécie, iniciando a prova após o pôr-do-sol, às 
18h, conforme requerido. 

 

Aparecida de Goiânia, 21 de fevereiro de 2019.  

 
Prof. Dr. Hélio Yochihiro Fuchigami  

Coordenador do PPGEP 


