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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 

HISTÓRIA, CULTURA AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA E EDUCAÇÃO DAS 

RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 

 

 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº2 

 

 A Coordenação do Curso de Especialização História, Cultura Africana e Afro-

brasileira e Educação das Relações Étnico-raciais da UFG, no uso de suas atribuições, 

torna público o presente Edital Complementar Nº2 ao Edital Complementar Nº1, que 

altera o cronograma do processo seletivo da matrícula. Retifica-se, assim, o Edital 

Complementar Nº1, que passa a ter a seguinte redação, nos referidos itens: 

 

1. No item 5, onde se lê: 

O processo seletivo ocorrerá no período compreendido entre 16/10/2020 a 16/12/2020, 

de acordo com o seguinte cronograma: 

ETAPA DATAS 

Inscrições ao processo seletivo 03/03 a 22/03/2020 

Divulgação preliminar das inscrições homologadas 23/03/2020 

Prazo para recurso 24/03/2020 até 18:00h 

Publicação final das inscrições homologadas 25/03/2020 

Envio da documentação comprobatória para análise 

curricular e do texto referente à exposição de motivos 

16/10/2020 a 20/11/2020 

Divulgação da banca avaliadora 23/11/2020 

Divulgação do resultado preliminar do processo seletivo 14/12/2020 

Prazo para recurso 15/12/2020 até 18:00h 

 

Leia-se: 

O processo seletivo ocorrerá no período compreendido entre 16/10/2020 a 22/12/2020, 

de acordo com o seguinte cronograma: 

ETAPA DATAS 

Inscrições ao processo seletivo 03/03 a 22/03/2020 

Divulgação preliminar das inscrições homologadas 23/03/2020 

Prazo para recurso 24/03/2020 até 18:00h 

Publicação final das inscrições homologadas 25/03/2020 

Envio da documentação comprobatória para análise 

curricular e do texto referente à exposição de motivos 

16/10/2020 a 20/11/2020 

Divulgação da banca avaliadora 23/11/2020 

Divulgação do resultado preliminar do processo seletivo 18/12/2020 

Prazo para recurso 21/12/2020 até 18:00h 

Publicação do resultado final do processo seletivo 22/12/2020 
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2. No item 7, onde se lê: 

O resultado final do processo seletivo será divulgado por meio eletrônico na página 

https://fe.ufg.br em 16/12/2020. 

Leia-se: 

O resultado final do processo seletivo será divulgado por meio eletrônico na página 

https://fe.ufg.br em 22/12/2020. 

 

3. No item 9, onde se lê: 

As matrículas serão realizadas online, mediante orientações enviadas aos candidatos por 

e-mail e publicadas no site da Faculdade de Educação https://fe.ufg.br, no período de 

11/01/2021 a 13/01/2021. 

Leia-se: 

As matrículas serão realizadas online, mediante orientações enviadas aos candidatos por 

e-mail e publicadas no site da Faculdade de Educação https://fe.ufg.br, no período de 

08/02/2021 a 10/02/2021. 

 

4. No item 10, onde se lê: 

O/a candidato/a que não concretizar sua matrícula no período de 11/01/2021 a 13/01/2021 

perderá o direito à vaga no respectivo curso. 

Leia-se: 

O/a candidato/a que não concretizar sua matrícula no período de 08/02/2021 a 10/02/2021 

perderá o direito à vaga no respectivo curso. 

 

5. No item 11, onde se lê: 

Findo o período de matrículas, não havendo o comparecimento de algum/a candidato/a 

classificado/a para o total das vagas ofertadas neste edital (50 vagas), será dado um prazo 

de 2 (dois) dias úteis, de 18/01/2021 a 19/01/2021, para que os/as candidatos/as com 

classificação imediatamente subsequente possam efetivar suas matrículas. Ainda havendo 

vagas ociosas, um novo período de matrícula poderá ser aberto à critério da coordenação 

do curso. 

Leia-se: 

Findo o período de matrículas, não havendo o comparecimento de algum/a candidato/a 

classificado/a para o total das vagas ofertadas neste edital (50 vagas), será dado um prazo 

de 2 (dois) dias úteis, de 18/02/2021 a 19/02/2021, para que os/as candidatos/as com 

classificação imediatamente subsequente possam efetivar suas matrículas. Ainda havendo 

vagas ociosas, um novo período de matrícula poderá ser aberto à critério da coordenação 

do curso. 

 

 

Goiânia 14 de dezembro de 2020. 

 

 

 

Profª. Ma. Kellen Cristina Prado da Silva 

Coordenadora do Curso de Especialização História, Cultura Africana e Afro-brasileira e 

Educação das Relações Étnico-raciais 

file:///C:/Users/Thiago/Desktop/NEADI/Especialização/Inscrições/fe.ufg.br
file:///C:/Users/Thiago/Desktop/NEADI/Especialização/Inscrições/fe.ufg.br
file:///C:/Users/Thiago/Desktop/NEADI/Especialização/Inscrições/fe.ufg.br
file:///C:/Users/Thiago/Desktop/NEADI/Especialização/Inscrições/fe.ufg.br

