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EDITAL Nº 04/2022 – PPGAGRO/UFG 

 
EDITAL DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

AGRONEGÓCIO (MESTRADO) - PROCESSO SELETIVO - TURMA 2022 
 
 

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Agronegócio torna pública a retificação 
do Edital Nº 04/2022 – PPGAGRO/UFG. 
 
 
Onde se lê: 
 
4.3 - 9. Curriculum vitae (CV), no formato Lattes, atualizado e devidamente comprovado 
(acompanhado de documentação comprobatória), referente aos últimos 05 anos – 2017-2021. 
 
j) Documento com a(s) metodologia (s) consistentes para atendimento a um ou mais dos objetivos 
propostos no projeto deve ser elaborado com até 5 (cinco) páginas, fonte Times New Roman, 
tamanho 12, espaçamento 1,5, margens 2,5 cm (direita, esquerda, superior e inferior). 
 

Leia-se: 
4.3. i) Curriculum vitae (CV), no formato Lattes, atualizado e devidamente comprovado 
(acompanhado de documentação comprobatória), referente aos últimos 05 anos – 2018-2022. 

 
Exclusão do item: 
j) Documento com a(s) metodologia (s) consistentes para atendimento a um ou mais dos objetivos 
propostos no projeto deve ser elaborado com até 5 (cinco) páginas, fonte Times New Roman, 
tamanho 12, espaçamento 1,5, margens 2,5 cm (direita, esquerda, superior e inferior). 
 
 
Onde se lê: 
 
5.2.2 A segunda fase consistirá de: 

a) Análise do documento metodológico tem caráter eliminatório, sendo que os(as) 
candidatos(as) que obtiverem notas inferiores a 7,0 (sete) estarão automaticamente 
eliminados(as) do processo seletivo;  

b) Entrevista; 
c) Análise de currículo, de caráter classificatório. 

 

Leia-se: 
 
5.2.2 A segunda fase consistirá de: 

a) Entrevista; 
b) Análise de currículo, de caráter classificatório. 

 
 
 



 

 

 
Onde se lê: 

Cronograma 
 

Publicação do EDITAL Nº 01/2021 29/07/2022 

Prazo para impugnação do edital 30 e 31/07/2022 

Resultado das solicitações de impugnação do edital 01/08/2022 

Prazo para solicitação de isenção da taxa de 

inscrição 
Até 03/08/2022 

Resultado preliminar dos pedidos de isenção de taxa 04/08/2022 

Período de recurso contra o Resultado Preliminar 

dos pedidos de isenção de taxa 
05 e 06/08/2022 

Resultado Final dos pedidos de isenção de taxa 08/08/2022 

Período de solicitação de GRU 29/07 a 10/08/2022 

Período de inscrições (envio de formulário e 

documentos) 
29/07/2022 a 12/08/2022 

Resultado preliminar da homologação das inscrições 

e análise de solicitações de dispensa do Exame de 

Suficiência em Língua Inglesa 

15/08/2022 

Prazo para interposição de recurso contra a 

homologação das inscrições e análise de 

solicitações de dispensa do Exame de Suficiência 

em Língua Inglesa 

16 e 17/08/2022 

Resultado final da homologação das inscrições e 

análise de solicitações de dispensa do Exame de 

Suficiência em Língua Inglesa 

17/08/2022 

Publicação dos componentes da Comissão de 

Seleção 
17/08/2022 

Prazo para interposição de recurso contra a 

Comissão de Seleção 
18 e 19/08/2022 

Divulgação final da Comissão de Seleção 19/08/2022 

Exame de suficiência em língua inglesa  22/08/2022, 14:00-16:00 horas  

Divulgação do resultado preliminar do exame de 

suficiência em língua inglesa (aprovado(a), 

reprovado(a) ou não compareceu)  

22/08/2022 



 

 

Prazo para interposição de recurso contra o 

resultado preliminar do exame de suficiência em de 

língua inglesa 

23 e 24/08/2022  

Divulgação do resultado final do exame de 

suficiência em língua inglesa (aprovado ou 

reprovado). Convocação para entrevista 

25/08/2022 

Entrevista 26/08/2022 09-12h 

Divulgação do Resultado Final Preliminar 27/08/2022 

Prazo para interposição de recurso contra o 

Resultado Final Preliminar 
28 e 29/08/2022 

Resultado Final do Processo Seletivo 31/08/2022 

 
 

 
Leia-se: 
 

Cronograma 
 

Publicação do EDITAL Nº 04/2022 29/07/2022 

Prazo para impugnação do edital 30 e 31/07/2022 

Resultado das solicitações de impugnação do edital 01/08/2022 

Prazo para solicitação de isenção da taxa de 

inscrição 
Até 03/08/2022 

Resultado preliminar dos pedidos de isenção de taxa 04/08/2022 

Período de recurso contra o Resultado Preliminar 

dos pedidos de isenção de taxa 
05 e 06/08/2022 

Resultado Final dos pedidos de isenção de taxa 08/08/2022 

Período de solicitação de GRU 
29/07 a 17/08/2022 

Período de inscrições (envio de formulário e 

documentos) 
29/07/2022 a 19/08/2022 

Resultado preliminar da homologação das inscrições 

e análise de solicitações de dispensa do Exame de 

Suficiência em Língua Inglesa 

22/08/2022 

Prazo para interposição de recurso contra a 

homologação das inscrições e análise de 

23 e 24/08/2022 



 

 

solicitações de dispensa do Exame de Suficiência 

em Língua Inglesa 

Resultado final da homologação das inscrições e 

análise de solicitações de dispensa do Exame de 

Suficiência em Língua Inglesa 

24/08/2022 

Publicação dos componentes da Comissão de 

Seleção 
24/08/2022 

Prazo para interposição de recurso contra a 

Comissão de Seleção 
25 e 26/08/2022 

Divulgação final da Comissão de Seleção 26/08/2022 

Exame de suficiência em língua inglesa  29/08/2022, 14:00-16:00 horas  

Divulgação do resultado preliminar do exame de 

suficiência em língua inglesa (aprovado(a), 

reprovado(a) ou não compareceu)  

29/08/2022 

Prazo para interposição de recurso contra o 

resultado preliminar do exame de suficiência em de 

língua inglesa 

30 e 31/2022  

Divulgação do resultado final do exame de 

suficiência em língua inglesa (aprovado ou 

reprovado). Convocação para entrevista 

31/08/2022 

Entrevista 02/09/2022 09-12h 

Divulgação do Resultado Final Preliminar 02/09/2022 

Prazo para interposição de recurso contra o 

Resultado Final Preliminar 
05 e 06/09/2022 

Resultado Final do Processo Seletivo 07/09/2022 

 
 

Goiânia, 10 de agosto de 2022.  
 
 
 
 

Prof.ª Dr.ª Sybelle Barreira 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Agronegócio 

 


