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PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

AVISO DE RETIFICAÇÃO N° 01 DO EDITAL N° 001/2021

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

Universidade Federal de Goiás, torna pública a retificação do Edital No. 001/2021 do

processo seletivo para alunos regulares de 2022. A retificação tem por motivação a

substituição do sistema de inscrições e a consequente prorrogação do período de

inscrições. As alterações são aplicadas nos itens “Da Inscrição” (subitens 2.3, 2.8 (a,

b,c,d), 2.9, 2.15, 2.25, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32) e “Do Processo de Seleção” (subitem

4.11).

No item DA INSCRIÇÃO, subitem 2.3:

Onde se lê:

As inscrições serão realizadas no período de 03/11/2021 a 23/11/2021,

exclusivamente via Internet, no sistema de inscrição (SGPS) disponível no endereço

eletrônico http://sgps.inf.ufg.br/app/user/ .

Leia-se:

As inscrições serão realizadas no período de 03/11/2021 a 29/11/2021,

exclusivamente via Internet, no sistema de inscrição (SGPS) disponível no endereço

eletrônico http://sgps.inf.ufg.br/app/user/

http://sgps.inf.ufg.br/app/user/
http://sgps.inf.ufg.br/app/user/


No item DA INSCRIÇÃO, subitem 2.8 (a,b,c,d):

Onde se lê:

a. Acessar o sistema de inscrição SGPS do PPGCC disponível no link,

http://sgps.inf.ufg.br/app/user/ a partir do dia 03/11/2021, até as 16h00min do

dia 23/11/2021;

b. Preencher todos os campos do Formulário de Inscrição, conferir os dados

digitados e confirmá-los, de acordo com as orientações e os procedimentos

contidos na página de inscrição;

c. Imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU) no valor de R$ 90,00 até o dia

23/11/2021, a ser paga em qualquer agência bancária até o dia 26/11/2021. Em

hipótese nenhuma será devolvida ao candidato a importância recolhida;

d. O candidato, no ato da inscrição, deverá fazer o upload, de arquivo em formato

PDF separado para cada um dos itens de i a xiv, sendo que no item xiv é um

arquivo contendo todos os itens citados, das cópias dos seguintes documentos:

Leia-se:

a. Acessar o sistema de inscrição SGPS do PPGCC disponível no link,

http://sgps.inf.ufg.br/app/user/, disponível a partir do dia 03/11/2021.

b. Preencher todos os campos do Formulário de Inscrição, conferir os dados

digitados e confirmá-los, de acordo com as orientações e os procedimentos

contidos na página de inscrição e enviá-lo até às 16h00mim do dia 29/11/2021;

c. Após o envio do Formulário de Inscrição, a Guia de Recolhimento da União
(GRU) no valor de R$ 90,00 será enviada ao endereço de e-mail registrado no
cadastro do candidato e deve ser paga em qualquer agência bancária até o
dia 02/12/2021. Em hipótese nenhuma será devolvida ao candidato a importância

recolhida;

d. O candidato, no ato da inscrição, deverá fazer o upload de arquivo único em
formato PDF contendo cada um dos documentos dos itens de i a xiv (quando
aplicável), das cópias dos seguintes documentos:

http://sgps.inf.ufg.br/app/user/
http://sgps.inf.ufg.br/app/user/


Alterar a numeração dos itens:
2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25,

2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35.

Para:
2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24,

2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34.

No item DA INSCRIÇÃO, subitem 2.9:

Onde se lê:

O candidato deverá fazer o download do comprovante de solicitação de inscrição.

O formulário é o documento que certifica ao candidato a conclusão, no SGPS

(http://sgps.inf.ufg.br/app/user/), da solicitação de inscrição com seus respectivos dados.

Leia-se:

O candidato receberá no endereço de e-mail registrado no cadastro cópia do
Formulário de Inscrição enviado. O formulário é o documento que certifica ao candidato

a conclusão da solicitação de inscrição com seus respectivos dados.

No item DA INSCRIÇÃO, subitem 2.15:

Onde se lê:

A solicitação de inscrição somente será concluída mediante confirmação do

recebimento da documentação exigida no item 2.9, alínea d, e do pagamento do boleto

(GRU) em qualquer agência bancária, impreterivelmente, até 26/11/2021.

Leia-se:

http://sgps.inf.ufg.br/app/user/)


A solicitação de inscrição somente será concluída mediante confirmação do

recebimento da documentação exigida no item 2.8, alínea d, e do pagamento do boleto

(GRU) em qualquer agência bancária, impreterivelmente, até 02/12/2021.

No item DA INSCRIÇÃO, subitem 2.25:

Onde se lê:

Aos(as) candidatos(as) com deficiência – física, visual ou auditiva – é assegurado o

direito de requerer condições para fazer as provas em salas especiais. Tais condições não

incluem atendimento domiciliar. Candidatos(as) com deficiência deverão entregar na

Secretaria do Programa de Pós-Graduação, no ato da inscrição, um requerimento

solicitando as condições especiais necessárias para a realização das provas, devendo

anexar declaração ou atestado médico que especifique o grau ou o tipo de necessidade

especial.

Leia-se:

Aos(as) candidatos(as) com deficiência – física, visual ou auditiva – é assegurado o

direito de requerer condições para fazer as provas em salas especiais. Tais condições não

incluem atendimento domiciliar. Candidatos(as) com deficiência deverão informar no
ato da inscrição as condições especiais necessárias para a realização das provas,

devendo anexar declaração ou atestado médico que especifique o grau ou o tipo de

necessidade especial.

No item DA INSCRIÇÃO, subitem 2.28:

Onde se lê:

A Relação Preliminar das Inscrições Homologadas será divulgada no dia

06/12/2021 no endereço https://ppgcc.inf.ufg.br.

Leia-se:

https://ppgcc.inf.ufg.br/


A Relação Preliminar das Inscrições Homologadas será divulgada no dia

08/12/2021 no endereço https://ppgcc.inf.ufg.br.

No item DA INSCRIÇÃO, subitem 2.29:

Onde se lê:

O candidato poderá, no período de 07 a 08/12/2021, pelo e-mail

selecaoppgcc@inf.ufg.br, interpor recurso contra a Relação Preliminar das Inscrições

Homologadas.

Leia-se:

O candidato poderá, no período de 09 a 10/12/2021, pelo e-mail

selecaoppgcc@inf.ufg.br, interpor recurso contra a Relação Preliminar das Inscrições

Homologadas.

No item DA INSCRIÇÃO, subitem 2.30:

Onde se lê:

A Relação Final das Inscrições Homologadas será divulgada no dia 09/12/2021.

Leia-se:

A Relação Final das Inscrições Homologadas será divulgada no dia 13/12/2021.

No item DA INSCRIÇÃO, subitem 2.31:

Onde se lê:
A composição da Comissão de Seleção será divulgada no dia 09/12/2021.

https://ppgcc.inf.ufg.br
mailto:selecaoppgcc@inf.ufg.br


Leia-se:
A composição da Comissão de Seleção será divulgada no dia 13/12/2021.

No item DA INSCRIÇÃO, subitem 2.32:

Onde se lê:

O candidato poderá interpor recurso contra a composição da Comissão de Seleção

pelo e-mail selecaoppgcc@inf.ufg.br, no período de 10 a 13/12/2021. A publicação da

composição final da Comissão de Seleção será divulgada no dia 14/12/2021.

Leia-se:

O candidato poderá interpor recurso contra a composição da Comissão de Seleção

pelo e-mail selecaoppgcc@inf.ufg.br, no período de 14 a 15/12/2021. A publicação da

composição final da Comissão de Seleção será divulgada no dia 16/12/2021.

No item DA INSCRIÇÃO, subitem 2.33:

Onde se lê:

No ato da matrícula, o candidato selecionado deverá apresentar a documentação

mencionada no item 2.9, letra d, inclusive o comprovante da titulação exigida para ocupar

a vaga, com os meios para validação da documentação divulgados pelos canais oficiais.

Leia-se:

No ato da matrícula, o candidato selecionado deverá apresentar a documentação

mencionada no item 2.8, alínea d, inclusive o comprovante da titulação exigida para

ocupar a vaga, com os meios para validação da documentação divulgados pelos canais

oficiais.

mailto:selecaoppgcc@inf.ufg.br


No item DA INSCRIÇÃO, subitem 4.11:

Onde se lê:

23/11/2021 Fim do prazo de inscrições no processo seletivo

26/11/2021 Fim do prazo para pagamento de GRU

06/12/2021

Divulgação do resultado preliminar das inscrições

homologadas e do resultado das solicitações de dispensa da

prova de suficiência em língua estrangeira (

https://ppgcc.inf.ufg.br)

07 a 08/12/2021

Prazo de recurso contra o resultado preliminar das inscrições

homologadas e do resultado das solicitações de dispensa da

prova de suficiência em língua estrangeira

09/12/2021

Divulgação do resultado final das inscrições homologadas e

do resultado final das solicitações de dispensa da prova de

suficiência em língua estrangeira( https://ppgcc.inf.ufg.br)

09/12/2021

Divulgação da composição da Comissão de Seleção do

presente processo seletivo ( https://ppgcc.inf.ufg.br)

10 a 13/12/2021
Período para recurso contra a composição da Comissão de

Seleção

14/12/2021
Publicação da composição final da Comissão de Seleção (

https://ppgcc.inf.ufg.br)

Leia-se:

29/11/2021
(às 16h00min)

Fim do prazo de inscrições no processo seletivo

02/12/2021 Fim do prazo para pagamento de GRU

08/12/2021

Divulgação do resultado preliminar das inscrições

homologadas e do resultado das solicitações de dispensa da

prova de suficiência em língua estrangeira (

https://ppgcc.inf.ufg.br)

https://ppgcc.inf.ufg.br/
https://ppgcc.inf.ufg.br/
https://ppgcc.inf.ufg.br/
https://ppgcc.inf.ufg.br/
https://ppgcc.inf.ufg.br/


09 a 10/12/2021
Prazo de recurso contra o resultado preliminar das inscrições

homologadas e do resultado das solicitações de dispensa da

prova de suficiência em língua estrangeira

13/12/2021
Divulgação do resultado final das inscrições homologadas e

do resultado final das solicitações de dispensa da prova de

suficiência em língua estrangeira( https://ppgcc.inf.ufg.br)

13/12/2021
Divulgação da composição da Comissão de Seleção do

presente processo seletivo ( https://ppgcc.inf.ufg.br)

14 a 15/12/2021
Período para recurso contra a composição da Comissão de

Seleção

16/12/2021
Publicação da composição final da Comissão de Seleção (

https://ppgcc.inf.ufg.br)

Goiânia, 19 de novembro de 2021.

Prof. Dr. Fabrízzio Alphonsus Alves de Melo Nunes Soares

Coordenador em Exercício do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação
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