
 

 
 

Edital de retificação nº 3 ao Edital PPGO nº 03/2022 para 
Processo Seletivo/2023 do Programa de Pós-Graduação em 

Odontologia – níveis Mestrado e Doutorado 
 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da 
Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás (PPGO/UFG), no 
uso de suas atribuições legais, torna públicas a retificação nº 3 ao Edital PPGO 
nº 03/2022, que trata das normas do Processo Seletivo 2023 para o 
preenchimento das vagas nos níveis Mestrado e Doutorado da área de 
concentração Clínicas Odontológicas. Tal alteração ocorreu em função da 
prorrogação do período de inscrições constante no cronograma do processo 
seletivo 2023. 

 
Retificação do item 4.1 do Edital nº 03/2022 passa a ter a seguinte 

redação:  
As inscrições poderão ser realizadas no período de 09/01/2023 a 

27/01/2023, exclusivamente por meio de formulário eletrônico. 
 

 
Retificação: do item 4.2.17 do Edital nº 03/2022 passa a ter a seguinte redação: 

A guia será fornecida aos(às) candidatos(as) no período de 09 a 
25/01/2023, impreterivelmente. 

 
Retificação: do item 4.9 do Edital nº 03/2022 passa a ter a seguinte redação:  

A homologação preliminar das inscrições será divulgada em 27/01/2023, 
na homepage do PPGO (https://posgraduacao.odonto.ufg.br/).  

 
Retificação: do item 4.11 do Edital nº 03/2022 passa a ter a seguinte redação: 

A homologação final das inscrições será divulgada em 31/01/2022 na 
homepage do PPGO (https://posgraduacao.odonto.ufg.br/). 

 
Retificação: do item 5.1.3 do Edital nº 03/2022 passando a ter o seguinte 
cronograma:  

 
DATAS ATIVIDADES 
05/10/22 • Publicação do Edital e seus Apêndices e Anexos. 



 

05/10/22 a 07/10/22 • Prazo para interposição de recurso contra o Edital e seus Apêndices e 
Anexos. 

10/10/22 • Divulgação do Resultado das solicitações de recurso contra o 
Edital/apêndices e anexos. 

09/01 a 27/01/23 • Prazo para realizar inscrição no Processo Seletivo – no dia 23/01/2023 
até às 23h59. 

09/01 a 11/01/23 • Prazo para solicitação de isenção da taxa de inscrição. 

12/01/23 • Publicação do Resultado preliminar dos pedidos de isenção de taxa de 
inscrição. 

12 e 13/01/23 • Prazo para interposição de recurso contra a publicação preliminar do 
resultado dos pedidos de isenção de inscrições homologadas. 

16/01/23 • Publicação do Resultado final dos pedidos de isenção de taxa. 
25/01/23 • Prazo final para solicitar emissão da GRU. 
27/01/23 • Publicação da relação preliminar das inscrições homologadas. 

27/01 a 30/01/23 • Prazo para interposição de recurso contra a publicação da relação 
preliminar das inscrições homologadas. 

31/01/23 • Publicação da relação final das inscrições homologadas. 
31/01/23 • Publicação da Banca Examinadora do Processo Seletivo. 
31/01 e 02/02/23 • Prazo para interposição de recursos contra a Banca examinadora. 
02/02/23 • Publicação da Banca examinadora final. 

06/02/23 • Aplicação da Prova de Conhecimentos Específicos (Mestrado e 
Doutorado). 

06/02 a 07/02/23 • Aplicação da Prova Oral (apenas Doutorado). 
08/02 a 09/02/23 • Avaliação de Curriculum Vitae pela Banca Examinadora. 

10/02/23 • Apreciação e Homologação pela coordenadoria do Programa de Pós-
graduação, bem como publicação do resultado preliminar. 

10/02 a 13/02/23 • Prazo para interposição de recurso contra a publicação do resultado 
preliminar.  

15/02/23 • Divulgação do resultado final do processo seletivo contendo a relação 
dos/as  candidatos/as  aprovados/as . 

06 a 07/03/23 • Período de matrícula dos(as) candidatos(as) aprovados(as). 
 
 

Goiânia, 23 de janeiro de 2023. 
 

 
Prof. Dr. Brunno Santos de Freitas Silva 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Odontologia 


