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O Programa de Pós-Graduação em Educação Física, por meio de sua 

coordenação, torna público para conhecimento dos interessados, que foi 

RETIFICADO o Edital 05/2021, de Inscrições e Seleção para ingresso em 

2022, no interesse da Administração Pública, conforme abaixo discriminado. 

 

Item 4.1. Das Inscrições 

  

Onde se lê, Período:  10 a 31 de janeiro de 2022.  

Leia-se: “Período:  10 de janeiro a 07 de fevereiro de 2022.” 

 

Item 4.3.3. 

Onde se lê: “A inscrição somente será homologada mediante confirmação, pela 

secretaria do programa, do recebimento da documentação exigida no item 4.3 

e do pagamento da GRU no valor de R$ 150,00 em qualquer agência bancária, 

impreterivelmente, até 31/01/2022. 

Leia-se: “A inscrição somente será homologada mediante confirmação, pela 

secretaria do programa, do recebimento da documentação exigida no item 4.3 

e do pagamento da GRU no valor de R$ 150,00 em qualquer agência bancária, 

impreterivelmente, até 07/02/2022.” 

 

Item 4.3.4. 

Onde se lê: “A GRU, com a autenticação mecânica de pagamento até a data 

limite do vencimento, será o único comprovante de pagamento aceito. O 

candidato deverá solicitar a emissão da GRU por meio de preenchimento de 

formulário disponível no site, até 27/01/2022 impreterivelmente: 

https://forms.gle/BNXKUNGggRZdfhhs7. Normalmente, é necessário aguardar 

48 horas da emissão do Boleto para que o mesmo esteja disponível para 

pagamento.” 



 

Leia-se: “A GRU, com a autenticação mecânica de pagamento até a data limite 

do vencimento, será o único comprovante de pagamento aceito. O candidato 

deverá solicitar a emissão da GRU por meio de preenchimento de formulário 

disponível no site, até 03/02/2022 impreterivelmente: 

https://forms.gle/BNXKUNGggRZdfhhs7. Normalmente, é necessário aguardar 

48 horas da emissão do Boleto para que o mesmo esteja disponível para 

pagamento.” 

 

Item 4.3.7. 

Onde se lê: “a) Acessar a página do Programa de Pós-Graduação em 

Educação Física/FEFD/UFG, https://ppgef.fefd.ufg.br/, selecionar o Processo 

Seletivo específico do Programa de Pós-Graduação em Educação Física, a 

partir do dia 10/01/2022, até as 17h00min do dia 31/01/2022;” 

 

Leia-se: “a) Acessar a página do Programa de Pós-Graduação em Educação 

Física/FEFD/UFG, https://ppgef.fefd.ufg.br/, selecionar o Processo Seletivo 

específico do Programa de Pós-Graduação em Educação Física, a partir do dia 

10/01/2022, até as 17h00min do dia 07/02/2022;” 

 

Item 4.3.16. 

Onde se lê: “O resultado preliminar das inscrições homologadas será divulgado 

no dia 04/02/2022, no site do Programa: https://ppgef.fefd.ufg.br. Não serão 

homologadas as inscrições com documentação incompleta ou que não 

atendam às condições exigidas neste Edital, sendo que, a critério da Comissão 

de Seleção, outros documentos poderão ainda ser solicitados.” 

Leia-se: “O resultado preliminar das inscrições homologadas será divulgado 

no dia 08/02/2022, no site do Programa: https://ppgef.fefd.ufg.br. Não serão 

homologadas as inscrições com documentação incompleta ou que não 

atendam às condições exigidas neste Edital, sendo que, a critério da Comissão 

de Seleção, outros documentos poderão ainda ser solicitados.” 

 

Item 6: 

Onde se lê: 

Atividade  Data 

Prazo para solicitar a guia de Recolhimento (GRU) – 
obtida por meio de preenchimento de formulário disponível 

no site: https://ppgef.fefd.ufg.br  

10/01/2022 a 27/01/2022 

Prazo para a realização das inscrições  10/01/2022 a 31/01/2022 

Último dia para o pagamento da inscrição 31/01/2022 



 

Resultado preliminar da homologação das 
inscrições pela CPG-PPGEF  

04/02/2022 

Prazo final para interposição de recurso contra a 
homologação das inscrições  

08/02/2022 

 

 

Leia-se: 

Atividade  Data 

Prazo para solicitar a guia de Recolhimento (GRU) – 
obtida por meio de preenchimento de formulário disponível 

no site: https://ppgef.fefd.ufg.br  

10/01/2022 a 03/02/2022 

Prazo para a realização das inscrições  10/01/2022 a 07/02/2022 

Último dia para o pagamento da inscrição 07/02/2022 

Resultado preliminar da homologação das 
inscrições pela CPG-PPGEF  

08/02/2022 

Prazo final para interposição de recurso contra a 
homologação das inscrições  

10/02/2022 

 

Os demais itens e subitens permanecem inalterados.  

O edital do PPGEF n° 05/2021 Retificado encontra se disponível no endereço 

eletrônico 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1196/o/EDITAL_05_RETIFICADO_APRO

V_PRPG_27_01.pdf e na página https://ppgef.fefd.ufg.br/. Dúvidas podem ser 

esclarecidas pelo e-mail pos.fefd@ufg.br  

 

Goiânia, 27 de janeiro de 2022. 

 

 

 
Gustavo De Conti Teixeira 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação Física 

 Faculdade de Educação Física e Dança 
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