
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

AVISO DE RETIFICAÇÃO N° 01 DO EDITAL N° 001/2022

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da

Universidade Federal de Goiás, torna pública a retificação do período de inscrições e

demais itens do cronograma do Edital nº 001/2022, do processo seletivo para alunos

regulares de 2023, conforme a seguir, permanecendo inalterados os demais itens e

subitens. As alterações são aplicadas nos itens “Da Inscrição” (subitens 4.1, 4.6 (a,c),

4.15, 4.17, 4.27, 4.29), “Cronograma” e “Anexo V - FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO

DE RECURSOS” (e-mail para envio).

No item DA INSCRIÇÃO, subitem 4.1:

Onde se lê:

As inscrições serão realizadas no período de 25/10/2022 até as 16h do dia 21/11/2022,
exclusivamente por meio eletrônico, no sistema de inscrição disponível no endereço
eletrônico https://sgps.inf.ufg.br/app/user/. Outras informações podem ser obtidas também
pelo site do Programa (https://ppgcc.inf.ufg.br) ou por e-mail (selecao.ppgcc@ufg.br).

Leia-se:

As inscrições serão realizadas no período de 25/10/2022 até as 16h do dia 23/11/2022,
exclusivamente por meio eletrônico, no sistema de inscrição disponível no endereço
eletrônico https://sgps.inf.ufg.br/app/user/. Outras informações podem ser obtidas também
pelo site do Programa (https://ppgcc.inf.ufg.br) ou por e-mail (selecao.ppgcc@ufg.br).
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No item DA INSCRIÇÃO, subitem 4.6 (a,c):

Onde se lê:

a. Acessar o sistema de inscrição SGPS do PPGCC disponível no link,
https://sgps.inf.ufg.br/app/user/, no período de 25/10/2022 até as 16h dia 21/11/2022.
c. Fazer o carregamento (download) da Guia de Recolhimento da União (GRU) no valor de
R$ 120,00 que deve ser paga em qualquer agência bancária até o dia 25/11/2022. Em
hipótese nenhuma será devolvida ao(à) candidato(a) a importância recolhida;

Leia-se:

a. Acessar o sistema de inscrição SGPS do PPGCC disponível no link,
https://sgps.inf.ufg.br/app/user/, no período de 25/10/2022 até as 16h do dia 23/11/2022.
c. Fazer o carregamento (download) da Guia de Recolhimento da União (GRU) no valor de
R$ 120,00 que deve ser paga em qualquer agência bancária até o dia 28/11/2022. Em
hipótese nenhuma será devolvida ao(à) candidato(a) a importância recolhida;

No item DA INSCRIÇÃO, subitem 4.15:

Onde se lê:

A solicitação de inscrição somente será concluída mediante confirmação do recebimento
da documentação exigida no item 4.6, alínea d, e do pagamento do boleto (GRU) em
qualquer agência bancária, impreterivelmente, até 25/11/2022.

Leia-se:

A solicitação de inscrição somente será concluída mediante confirmação do recebimento
da documentação exigida no item 4.6, alínea d, e do pagamento do boleto (GRU) em
qualquer agência bancária, impreterivelmente, até 28/11/2022.

No item DA INSCRIÇÃO, subitem 4.17:

Onde se lê:

O(A) candidato(a) deve enviar cópia do comprovante de pagamento do boleto (GRU) ao
e-mail selecao.ppgcc@ufg.br até o dia 26/11/2022.

Leia-se:
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O(A) candidato(a) deve enviar cópia do comprovante de pagamento do boleto (GRU) ao
e-mail selecao.ppgcc@ufg.br até o dia 29/11/2022.

No item DA INSCRIÇÃO, subitem 4.27:

Onde se lê:

O resultado preliminar das inscrições homologadas será divulgado no dia 02/12/2022, no
site https://ppgcc.inf.ufg.br/p/43481-processo-seletivo-de-alunos-regulares-2023. O(A)
candidato(a) poderá, no período de 05 a 06/12/2022, interpor recurso contra a Relação
Preliminar das Inscrições Homologadas. A Relação Final das Inscrições Homologadas
será divulgada no dia 08/12/2022.

Leia-se:

O resultado preliminar das inscrições homologadas será divulgado no dia 05/12/2022, no
site https://ppgcc.inf.ufg.br/p/43481-processo-seletivo-de-alunos-regulares-2023. O(A)
candidato(a) poderá, no período de 06 a 07/12/2022, interpor recurso contra a Relação
Preliminar das Inscrições Homologadas. A Relação Final das Inscrições Homologadas
será divulgada no dia 09/12/2022.

No item DA INSCRIÇÃO, subitem 4.29:

Onde se lê:
A composição da Comissão de Seleção será divulgada no dia 08/12/2022 no site
https://ppgcc.inf.ufg.br/p/43481-processo-seletivo-de-alunos-regulares-2023. O(A)
candidato(a) poderá interpor recurso contra a composição da Comissão de Seleção no
período de 09 a 12/12/2022. A publicação da composição final da Comissão de Seleção
será divulgada no dia 13/12/2022.

Leia-se:
A composição da Comissão de Seleção será divulgada no dia 09/12/2022 no site
https://ppgcc.inf.ufg.br/p/43481-processo-seletivo-de-alunos-regulares-2023. O(A)
candidato(a) poderá interpor recurso contra a composição da Comissão de Seleção no
período de 12 a 13/12/2022. A publicação da composição final da Comissão de Seleção
será divulgada no dia 14/12/2022.

No item CRONOGRAMA,
Onde se lê:
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Data Descrição

10/10/2022 Publicação do Edital 01/2022.

11 a 13/10/2022 Período para impugnação do edital.

14/10/2022 Resultado das solicitações de impugnação do edital.

25/10/2022 Início do prazo de inscrições no processo seletivo.

25/10/2022 a
07/11/2022

Período para pedido de isenção da taxa de inscrição.

11/11/2022 Divulgação do Resultado Preliminar dos pedidos de isenção.

14 a 16/11/2022 Prazo de recurso contra o Resultado Preliminar dos pedidos de
isenção.

18/11/2022 Divulgação do Resultado Final dos pedidos de isenção.

21/11/2022
(às 16h00min)

Fim do prazo de inscrições no processo seletivo.

25/11/2022 Fim do prazo para pagamento de GRU.

02/12/2022
Divulgação do resultado preliminar das inscrições homologadas e do
resultado das solicitações de dispensa da prova de suficiência em
língua estrangeira.

05 e 06/12/2022
Prazo de recurso contra o resultado preliminar das inscrições
homologadas e do resultado das solicitações de dispensa da prova de
suficiência em língua estrangeira

08/12/2022
Divulgação do resultado final das inscrições homologadas e do
resultado final das solicitações de dispensa da prova de suficiência em
língua estrangeira.

08/12/2022 Divulgação da composição da Comissão de Seleção do presente
processo seletivo.

09 a 12/12/2022 Prazo de recurso contra a composição da Comissão de Seleção.

13/12/2022 Publicação da composição final da Comissão de Seleção.

16/12/2022
Aplicação do Exame de Suficiência em Língua Estrangeira
(primeira fase do processo seletivo) às 14 horas no horário oficial
de Brasília.

20/12/2022 Divulgação do resultado preliminar da Fase 1 (Exame de Suficiência em
Língua Estrangeira).

21 e 22/12/2022 Prazo de recurso contra o resultado preliminar da Fase 1 (Exame de
Suficiência em Língua Estrangeira).

23/12/2022 Divulgação do resultado da Fase 1 após período de recurso.



11/01/2023
Divulgação da data e hora do Exame Oral do Projeto de Pesquisa e
divulgação da composição das Bancas Examinadoras dos projetos de
pesquisa (Fase 2 do processo seletivo).

12 e 13/01/2023 Prazo de recurso contra a composição das Bancas Examinadoras.

16/01/2023 Divulgação, após período de recurso, da composição das Bancas
Examinadoras dos projetos de pesquisa (Fase 2 do processo seletivo).

17/01 a 27/01/2023
Realização da avaliação dos projetos de pesquisa e do Exame Oral
do Projeto pelas Bancas Examinadoras (Fase 2 do processo
seletivo).

31/01/2023 Divulgação do resultado preliminar da Fase 2.

01 e 02/02/2023 Prazo de recurso contra o resultado preliminar da Fase 2.

03/02/2023 Divulgação do resultado final da Fase 2 após período de recurso.

07/02/2023 Divulgação do resultado preliminar da Fase 3.

08/02 e 09/02/2023 Prazo de recurso contra o resultado preliminar da Fase 3.

10/02/2023 Divulgação do resultado final da Fase 3 após período de recurso.

13/02/2023 Divulgação do resultado preliminar do remanejamento de vagas por
linha de pesquisa, para preenchimento de vagas ociosas.

14/02 e 15/02/2023 Prazo de recurso contra o remanejamento de vagas por linha de
pesquisa.

16/02/2023 Divulgação do resultado final do remanejamento de vagas por linha de
pesquisa.

16/02/2023 Divulgação do resultado preliminar do processo seletivo.

17 a 20/02/2023 Prazo de recurso contra o resultado preliminar do processo seletivo.

23/02/2023 Divulgação do resultado final do processo seletivo.

Leia-se:
Data Descrição

10/10/2022 Publicação do Edital 01/2022.
11 a 13/10/2022 Período para impugnação do edital.

14/10/2022 Resultado das solicitações de impugnação do edital.
25/10/2022 Início do prazo de inscrições no processo seletivo.

25/10/2022 a
07/11/2022

Período para pedido de isenção da taxa de inscrição.

11/11/2022 Divulgação do Resultado Preliminar dos pedidos de isenção.
14 a 16/11/2022 Prazo de recurso contra o Resultado Preliminar dos pedidos de isenção.



18/11/2022 Divulgação do Resultado Final dos pedidos de isenção.
23/11/2022

(às 16h00min)
Fim do prazo de inscrições no processo seletivo.

28/11/2022 Fim do prazo para pagamento de GRU.

05/12/2022
Divulgação do resultado preliminar das inscrições homologadas e do
resultado das solicitações de dispensa da prova de suficiência em
língua estrangeira.

06 e 07/12/2022
Prazo de recurso contra o resultado preliminar das inscrições
homologadas e do resultado das solicitações de dispensa da prova de
suficiência em língua estrangeira

09/12/2022
Divulgação do resultado final das inscrições homologadas e do
resultado final das solicitações de dispensa da prova de suficiência em
língua estrangeira.

09/12/2022 Divulgação da composição da Comissão de Seleção do presente
processo seletivo.

12 e 13/12/2022 Prazo de recurso contra a composição da Comissão de Seleção.
14/12/2022 Publicação da composição final da Comissão de Seleção.

16/12/2022
Aplicação do Exame de Suficiência em Língua Estrangeira
(primeira fase do processo seletivo) às 14 horas no horário oficial
de Brasília.

20/12/2022 Divulgação do resultado preliminar da Fase 1 (Exame de Suficiência em
Língua Estrangeira).

21 e 22/12/2022 Prazo de recurso contra o resultado preliminar da Fase 1 (Exame de
Suficiência em Língua Estrangeira).

23/12/2022 Divulgação do resultado da Fase 1 após período de recurso.

11/01/2023
Divulgação da data e hora do Exame Oral do Projeto de Pesquisa e
divulgação da composição das Bancas Examinadoras dos projetos de
pesquisa (Fase 2 do processo seletivo).

12 e 13/01/2023 Prazo de recurso contra a composição das Bancas Examinadoras.
16/01/2023 Divulgação, após período de recurso, da composição das Bancas

Examinadoras dos projetos de pesquisa (Fase 2 do processo seletivo).

17/01 a 27/01/2023
Realização da avaliação dos projetos de pesquisa e do Exame Oral
do Projeto pelas Bancas Examinadoras (Fase 2 do processo
seletivo).

31/01/2023 Divulgação do resultado preliminar da Fase 2.
01 e 02/02/2023 Prazo de recurso contra o resultado preliminar da Fase 2.

03/02/2023 Divulgação do resultado final da Fase 2 após período de recurso.
07/02/2023 Divulgação do resultado preliminar da Fase 3.

08/02 e 09/02/2023 Prazo de recurso contra o resultado preliminar da Fase 3.
10/02/2023 Divulgação do resultado final da Fase 3 após período de recurso.

13/02/2023 Divulgação do resultado preliminar do remanejamento de vagas por
linha de pesquisa, para preenchimento de vagas ociosas.



14/02 e 15/02/2023 Prazo de recurso contra o remanejamento de vagas por linha de
pesquisa.

16/02/2023 Divulgação do resultado final do remanejamento de vagas por linha de
pesquisa.

16/02/2023 Divulgação do resultado preliminar do processo seletivo.
17 a 20/02/2023 Prazo de recurso contra o resultado preliminar do processo seletivo.

23/02/2023 Divulgação do resultado final do processo seletivo.

No Anexo V - FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS:

Onde se lê:
E-mail para envio: selecao@ppgcc.ufg.br

Leia-se:
E-mail para envio: selecao.ppgcc@ufg.br

Goiânia, 21 de novembro de 2022.

Prof. Dr. Fabrízzio Alphonsus Alves de Melo Nunes Soares

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação


