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RETIFICAÇÃO N° 01  
 

EDITAL 003/2021 PARA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO NO PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO 
EM NUTRIÇÃO E SAÚDE (PPGNUT) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) – 

MESTRADO E DOUTORADO 
 

 
 

Nº 1 – No item 4.2 - DOCUMENTOS (mestrado e doutorado), onde se lê “Documentos a serem 
anexados na inscrição, através de upload...”, leia-se  

“Documentos a serem anexados na inscrição, através de upload, em arquivos no formato 

.PDF, sendo os itens “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”,  em um único arquivo, e os itens “i”, 

“j”,” k” “l”, “m” em arquivos separados. A ausência de qualquer documento exigido neste 

edital implicará no indeferimento da inscrição: 

a) Cópia digital do comprovante de pagamento de taxa de inscrição, no valor de 

R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), por meio de Guia de Recolhimento da União 

(GRU) a ser solicitada via link disponibilizado na página ppgnut.fanut.ufg.br 

exclusivamente no período indicado no Cronograma deste Processo Seletivo (item 7 

do edital). Observar que o tempo para processamento das GRUs pelo Banco Central 

pode ser de até 48 horas a partir da emissão. Portanto, a solicitação das GRUs deve 

ser feita até, no máximo, até 24 de janeiro de 2022 às 12h. Não serão aceitos 

comprovantes de agendamento de pagamento; 

b) Cópia digital da carteira de identidade e do CPF. Em caso de estrangeiros, cópia 

do Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) ou do passaporte; 

c) Cópia digital de quitação com o serviço militar para candidatos do sexo 

masculino; 

d) Cópia digital do Diploma de Graduação (frente e verso) ou documento 

equivalente de conclusão de curso de nível superior, ou declaração oficial da 

Instituição de ensino superior que o aluno frequenta, atestando que deverá concluiro 

curso até a data da matrícula, sendo que o não cumprimento da referida exigência 

acarretará no desligamento automático do aluno do processo seletivo; 

e) Foto recente do candidato. Orientações para a foto: Posicione o seu documento de 

identificação com foto recente ao lado do seu rosto, e tire uma selfie que mostra o 

documento de forma nítida e legível. Se o documento for o RG, faça a selfie com o lado 

da foto e assinatura; 



 

 

f) Comprovante de suficiência em Língua Inglesa, com caráter eliminatório. Essa 

comprovação de suficiência ou proficiência deve apresentar data válida de expedição 

de três (03) anos, a contar da data de inscrição no exame de seleção, e estar de acordo 

com os ítens 4.3.1 e 4.3.2 deste edital. Obs. Para candidatos indígenas, a língua 

portuguesa poderá ser aceita como língua estrangeira; 

g) Cópia digital do Diploma de Mestrado, ou ata de defesa, ou documento emitido 

pela secretaria do programa de origem atestando que o candidato está apto a defender 

o mestrado até a data da primeira matrícula no Programa. Esta comprovação é 

EXCLUSIVA aos candidatos ao doutorado; 

h) Cópia digital do registro administrativo de nascimento e óbito de índios(RANI) 

ou declaração de pertencimento emitida pelo grupo indígena assinada por liderança 

local, somente no caso de candidato autodeclarado indígena; 

i) Formulário de Currículo vitae (Anexo A) devidamente preenchido. Todas as 

atividades devem ser acompanhadas por cópias simples dos comprovantes, anexadas 

na mesma sequência do formulário, com todas as páginas numeradas, sob pena de ter 

os mesmos não computados se não forem assim apresentados. O currículo vitae 

também deverá estar disponível na Plataforma Lattes no site do CNPq e devidamente 

atualizado (o link de acesso ao currículo deverá ser informado no Anexo A); 

j) Proposta de trabalho de dissertação/tese (PTD/T) elaborada com capa e até 

10 páginas de elementos textuais (Introdução/Caracterização do problema; Objetivos; 

Metodologia; Viabilidade financeira e Cronograma), seguidas das Referências (Normas 

Vancouver) e formatadas em página A4, margem de 2,5 cm, fonte Arial 12 e 

espaçamento de 1,5 cm. Enviar uma versão completa em pdf e uma versão no Word 

sem identificação do nome do candidato e orientador, constando apenas do número do 

CPF do candidato; 

k) Termo de responsabilidade de autoria do projeto, assinado de próprio punho 

do candidato ( ANEXO B); 

l) Carta de ciência do docente do PPGNUT que o candidato concorrerá a uma vaga 

sob         sua         orientação         (modelo         fornecido pelo Programa 

(https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/240/o/ps-2022-carta-de-ciencia-do-docente.pdf); 

m) Termo de autodeclaração étnico-racial. Documento a ser entregue apenas pelos 

candidatos que optarem por concorrer às vagas reservadas para pretos, pardos e 

indígenas (PPI), que deverão preencher e assinar o termo de autodeclaração étnico- 

racial, disponível em: https://prpg.ufg.br/p/25233-tutoriais-e-orientacoes-tecnicas” 
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