
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONEGÓCIO 

Escola de Agronomia 
Setor de Desenvolvimento Rural 

 

Rodovia Goiânia - Nova Veneza, km zero - Campus Samambaia. 
Fone: (62) 3521-1517; 3521-1548 - Caixa Postal 131 

CEP 74001-970 - Goiânia, GO 
 

EDITAL Nº 003/2020 – PPGAGRO/UFG 
INSCRIÇÃO E SELEÇÃO AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

AGRONEGÓCIO (MESTRADO E DOUTORADO) – 2021 
TURMA ESPECIAL NO ÂMBITO DO CONVÊNIO 174/2020 - EMATER 

 
 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO n.002 
 

 

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Agronegócio (PPGAGRO) 
da Universidade Federal de Goiás torna pública a retificação do EDITAL Nº 03/2020, 

de 09 de dezembro de 2020.  
 
 
Onde se lê: 

 
4.4.1 l) Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 140,00. A 
guia de recolhimento (GRU) deverá ser obtida junto à secretaria do Programa de Pós-
graduação em Agronegócio por meio do endereço eletrônico agronegocio.agro@ufg.br, 
mediante envio de nome completo e CPF. A guia será fornecida aos candidatos até 01 
de fevereiro de 2021, impreterivelmente; 
 
4.10 O resultado preliminar das inscrições homologadas será divulgado no dia 
04/02/2021, no site do Programa: <http://www.ppgagro.agro.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. 
 
4.11 Havendo recurso ao resultado preliminar à homologação das inscrições, que 
obedeça ao prazo das 48 horas, contadas a partir da divulgação, considerando os dias 
úteis, novo resultado será divulgado no dia 08/02/2021, no site do 
Programa:<http://www.ppgagro.agro.ufg.br/> 
 
5.1 O processo de seleção será coordenado por uma Comissão de Seleção, designada 
por portaria da direção da Escola de Agronomia, de acordo com o regulamento do 
Programa e com os procedimentos definidos neste Edital. A referida portaria estará 
disponível no site no dia 08/02/2021. Após a homologação das inscrições, o candidato 
com inscrição homologada poderá alegar suspeição contra qualquer membro ou 
suplente da Banca Examinadora, no prazo de dois dias úteis, a contar da divulgação, 
em aviso público no sítio da internet, dos componentes da banca, formalizada em 
petição devidamente fundamentada e instruída com provas pertinentes, destinada ao 
PPGAGRO apontando uma ou mais restrições estabelecidas nos Artigos 18 e 20 da Lei 
No. 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 
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Leia-se: 

 
4.4.1 l) Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 140,00. A 
guia de recolhimento (GRU) deverá ser obtida junto à secretaria do Programa de Pós-
graduação em Agronegócio por meio do endereço eletrônico agronegocio.agro@ufg.br. 
O candidato deverá colocar no assunto: GRU – Processo seletivo – MESTRADO 
2021 ou GRU – Processo seletivo – DOUTORADO 2021; e deverá informar no 
texto/corpo do e-mail: Nome completo e o número de CPF, endereço, bairro, 
cidade, Estado e CEP. Sem essas informações, não será possível a emissão da 
GRU. A guia será fornecida aos candidatos até 01 de fevereiro de 2021, 
impreterivelmente; 
 
4.10 O resultado preliminar das inscrições homologadas será divulgado no dia 
06/02/2021, no site do Programa: <http://www.ppgagro.agro.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. 
 
4.11 Havendo recurso ao resultado preliminar à homologação das inscrições, que 
obedeça ao prazo das 48 horas, contadas a partir da divulgação, considerando os dias 
úteis, novo resultado será divulgado no dia 09/02/2021, no site do 

Programa:<http://www.ppgagro.agro.ufg.br/> 
 
5.1 O processo de seleção será coordenado por uma Comissão de Seleção, designada 
por portaria da direção da Escola de Agronomia, de acordo com o regulamento do 
Programa e com os procedimentos definidos neste Edital. A referida portaria estará 
disponível no site no dia 09/02/2021. Após a homologação das inscrições, o candidato 

com inscrição homologada poderá alegar suspeição contra qualquer membro ou 
suplente da Banca Examinadora, no prazo de dois dias úteis, a contar da divulgação, 
em aviso público no sítio da internet, dos componentes da banca, formalizada em 
petição devidamente fundamentada e instruída com provas pertinentes, destinada ao 
PPGAGRO apontando uma ou mais restrições estabelecidas nos Artigos 18 e 20 da Lei 
No. 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 
 
 
Com as alterações das datas supracitadas, o cronograma ficará da seguinte forma: 
 
Publicação do EDITAL Nº 01/2020 10/11/2020 

Prazo para impugnação do edital 11 e 12/11/2020 

Resultado das solicitações de impugnação 

do edital 
13/11/2020 

Prazo para solicitação de isenção da taxa de 

inscrição 
Até 03/12/2020 

mailto:agronegocio.agro@ufg.br
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Resultado preliminar dos pedidos de isenção 

de taxa 
10/12/2020 

Período de recurso contra o Resultado 

Preliminar dos pedidos de isenção de taxa 
10 e 11/12/2020 

Resultado Final dos pedidos de isenção de 

taxa 
14/12/2020 

Período de inscrições 20/01/2021 a 03/02/2021 

Resultado preliminar da homologação das 

inscrições 
06/02/2021 

Prazo para interposição de recurso contra a 

homologação das inscrições 

07 e 08/02/2021 

Resultado final da homologação das 

inscrições 

09/02/2021 

Publicação dos componentes da Banca 

Examinadora 
09/02/2021 

Prazo para interposição de recurso contra a 

Banca Examinadora 
10 e 11/02/2021 

Divulgação final da Banca Examinadora 12/02/2021 

Exame de suficiência em língua inglesa  18/02/2021 de 08:00 às 12 horas  

Divulgação do resultado do exame de língua 

inglesa (aprovado ou reprovado)  
19/02/2021 às 18:00 horas  

Prazo para interposição de recurso contra os 

resultados da prova de língua inglesa 
22 e 23/02/2021  

Divulgação do resultado final do exame de 

língua inglesa (aprovado ou reprovado) 
24/02/2021 

Divulgação dos horários para defesa de 

memorial 
24/02/2021 

Defesa de Memorial 25/02 a 02/03/2021 

Resultado preliminar da defesa de memorial 03/03/2021 

Prazo para interposição de recurso contra os 

resultados da defesa de memorial 
04 e 05/03/2021 
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Divulgação do Resultado Final Preliminar 08/03/2021 

Prazo para interposição de recurso contra o 

Resultado Final Preliminar 
09 e 10/03/2021 

Resultado Final do Processo Seletivo 11/03/2021 

 
 

 

 

Goiânia, 22 de janeiro de 2021. 

 
 
 

 
Prof.ª Dr.ª Sybelle Barreira 

Presidente da Comissão de Seleção 

(PORTARIA Nº 38 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020) 

 


