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AVISO DE RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL 01/2022 

O Programa de Pós-Graduação em Performances Culturais (PPGPC), por meio de sua 

coordenação, torna público para conhecimento do(a)s interessado(a)s, que foi RETIFICADO o 

Edital 01/2022, de Processo seletivo para os cursos de Pós-Graduação em Performances 

Culturais níveis de Mestrado e de Doutorado, conforme abaixo discriminado. 

4. Das Inscrições 

Item 4.1 

          , “    odo: 31/01/2022 a 15/02/2022.” 

Leia-se: “    odo: 31/01/2022 a 07/03/2022.” 

 

Item 4.3. No ato da inscrição, deverão ser encaminhadas os seguintes documentos: 

Item 4.3.2 

          : “Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 (cinquenta 

reais). A taxa de inscrição em hipótese alguma será devolvida. A Guia de Recolhimento da 

União (GRU) será gerada pela Secretaria do PPGPC/UFG por solicitação feita para o endereço 

eletrônico do Programa (ppgpc.fcs@ufg.br), a partir das 08h00 do dia 31 de janeiro de 2022 

até 23h59 do dia 10 de fevereiro de 2022, contendo o nome completo do/a candidato/a, o 

número do CPF e o endereço completo com CEP (Obs. não é possível gerar a GRU sem todos 

os dados solicitados);” 

Leia-se: “4.3.2 Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 

(cinquenta reais). A taxa de inscrição em hipótese alguma será devolvida. A Guia de 

Recolhimento da União (GRU) será gerada pela Secretaria do PPGPC/UFG por solicitação feita 

para o endereço eletrônico do Programa (ppgpc.fcs@ufg.br), a partir das 08h00 do dia 31 de 

janeiro de 2022 até 23h59 do dia 02 de março de 2022, contendo o nome completo do/a 

candidato/a, o número do CPF e o endereço completo com CEP (Obs. não é possível gerar a 

GRU sem todos os dados solicitados);” 

 

4.3.3 Cópia digital em formato PDF dos seguintes documentos: 

Suprime-se a alínea “g) Cópia do documento comprobatório de suficiência em língua 

  t a g i a;” 
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Item 4.8 

          , “  /A  candidatos/as que solicitarem a isenção da taxa de inscrição deverão, ao 

realizar sua inscrição, entregar o “Formulário para solicitação de isenção da taxa de inscrição” 

(Anexo VII) respeitando o período estabelecido para solicitar isenção no Cronograma do 

Programa, juntamente com cópia do documento indicando o Número de Identificação Social 

(NIS), atribuído pelo CadÚnico.” 

Leia-se: “4.8 Os/As candidatos/as que solicitarem a isenção da taxa de inscrição deverão 

entregar o “Formulário para solicitação de isenção da taxa de inscrição” (Anexo VII), 

respeitando o período estabelecido no calendário do processo seletivo (item 15 deste edital) e 

juntando ainda cópia do documento com o Número de Identificação Social (NIS), atribuído 

pelo CadÚnico.” 

 

Item 4.13  

          , “ /A candidato/a não contemplado/a com a isenção do pagamento de inscrição, 

caso tenha interesse em participar do processo seletivo, poderá, até o último dia estabelecido 

no Cronograma do Programa, solicitar a GRU, conforme item 4.3.2 deste   ita .” 

Leia-se: “O/A candidato/a não contemplado/a com a isenção do pagamento de inscrição, caso 

tenha interesse em participar do processo seletivo, poderá, até o último dia estabelecido no 

calendário do processo seletivo, solicitar a GRU, conforme item 4.3.2 deste edital.” 

 

Item 4.15 

          , “  resultado preliminar das inscrições homologadas será divulgado no dia 

21/02/2022, no site do Programa: <https://ppgipc.fcs.ufg.br/>.  

” 

Leia-se: “O resultado preliminar das inscrições homologadas será divulgado no dia 

11/03/2022, no site do Programa: <https://ppgipc.fcs.ufg.br/>.” 

 

Item 4.18 

          , “A relação final das inscrições homologadas será divulgada no dia 25/02/2022, no 

site do Programa: < http ://ppgipc.fc .ufg.b />.” 

Leia-se: “A relação final das inscrições homologadas será divulgada no dia 18/03/2022, no site 

do Programa: < http ://ppgipc.fc .ufg.b />.” 
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Item 4.20 

          , “ /A candidato/a que preencher e assinar termo de autodeclaração (Anexo II) uma 

vez aprovado/a, será convocado/a para a verificação, a ser realizada pela Comissão de 

Heteroidentificação, em conformidade com a Portaria 1049/2019.” 

Leia-se: “O/A candidato/a que preencher e assinar termo de autodeclaração étnico-racial 

(Anexo II) uma vez aprovado/a, será convocado/a para a verificação, a ser realizada pela 

Comissão de Heteroidentificação, em conformidade com a Portaria 1049/2019.” 

 

Item 4.21 

          , “ /A candidato/a que preencher e assinar termo de autodeclaração (Anexo IV) 

uma vez aprovado/a, será convocado/a para a verificação, a ser realizada pelo Núcleo de 

Aces ibi i a  .” 

Leia-se: “O/A candidato/a que preencher e assinar termo de autodeclaração de pessoa com 

deficiência (Anexo IV) uma vez aprovado/a, será convocado/a para a verificação, a ser 

realizada pelo Núcleo de Acessibilidade.v” 

 

5. Do processo seletivo 

Item 5.3 

          , “5.3 O Processo Seletivo constará de quatro fases: 

4a FASE: Apresentação pelos/as candidatos/as classificados/as nas etapas anteriores de 

Certificado de Suficiência em Língua Estrangeira, de caráter eliminatório, até 05/04/2022” 

Leia-se: “5.3 O Processo Seletivo constará de quatro fases: 

4ª FASE: Apresentação pelos/as candidatos/as classificados/as nas etapas anteriores de 

Certificado de Suficiência em Língua Estrangeira, de caráter eliminatório, até 11/05/2022” 

 

10. Da aprovação e classificação 

Item 10.7 

          , “A ordem de aprovação será calculada considerando-se a Média Geral, acrescida 

da nota do currículo, cujo peso é 1, por meio da aplicação da seguinte fórmula:  

MG = 5xPP+4xPO+ 1xCurrículo/10 ” 
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Leia-se: “A Ordem de Aprovação (OP) será calculada considerando-se a Média Geral, acrescida 

da nota do currículo, cujo peso é 1, por meio da aplicação da seguinte fórmula: 

OP = 5xPP+4xPO+1xCurrículo/10” 

 

15. Do calendário do processo seletivo 

          ,  

“ 

Atividade Data 

Publicação do Edital  17/01/2022 

Prazo para impugnação do edital 18/01/ a 20/01/2022 

Resultado das solicitações de impugnação do edital 24/01/2022 

Período de solicitação de GRU 
31/01/2022 a 
10/02/2022 

Período de solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição 
31/01/2022 a 
02/02/2022 

Divulgação do resultado preliminar da solicitação de isenção do pagamento 
de inscrição  

04/02/2022 

Prazo final para interposição de recurso contra o resultado preliminar dos 
pedidos de isenção de taxa 

08/02/2022 

Divulgação do resultado final dos pedidos de isenção de taxa 09/02/2022 

Período de inscrições 
31/01/2022 a 
15/02/2022 

Divulgação do resultado preliminar da homologação das inscrições 21/02/2022 

Prazo final para interposição de recurso contra a homologação das inscrições 23/02/2022 
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Divulgação do resultado final da homologação das inscrições  25/02/2022 

Publicação dos componentes da Comissão de Seleção e das Bancas 

Examinadoras 
21/02/2022 

Prazo final para interposição de recurso contra a composição da Comissão de 

Seleção e das Bancas Examinadoras 
02/03/2022 

Divulgação da composição final da Comissão de Seleção e das Bancas 

Examinadoras 
03/03/2022 

Divulgação do resultado preliminar da avaliação do Pré-projeto de pesquisa 07/03/2022 

Prazo final para interposição de recurso contra o resultado preliminar da 

avaliação do Pré-projeto de pesquisa 
09/03/2022 

Divulgação do resultado final da avaliação do Pré-projeto de pesquisa 14/03/2022 

Divulgação da convocação para a realização das provas orais 14/03/2022 

Realização das provas orais 17 a 23/03/2022 

Divulgação do resultado preliminar da avaliação da prova oral 23/03/2022 

Prazo Final para interposição de recurso contra os resultados da prova oral 25/03/2022 

Divulgação do resultado final da avaliação da prova oral 01/04/2022 

Data final para envio do Certificado de suficiência em língua estrangeira 05/04/2022 

Divulgação do resultado preliminar da pontuação do currículo e da análise do 
Certificado de Suficiência em Língua Estrangeira 

08/04/2022 

Prazo Final para interposição de recurso contra os resultados da pontuação 
do currículo e contra a análise do Certificado de Suficiência em Língua 
Estrangeira 

12/04/2022 

Divulgação do resultado final da pontuação do currículo e da análise do 
Certificado de Suficiência em Língua Estrangeira 

14/04/2022 

Divulgação do resultado preliminar do processo seletivo com a aprovação e 

classificação dos/das candidatos/as 
14/04/2022 
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Prazo Final para interposição de recurso contra o resultado preliminar do 
processo seletivo com a aprovação e classificação dos/das candidatos/as 

19/04/2022 

Divulgação do Resultado Final do Processo Seletivo 20/04/2022 

 

” 

Leia-se:  

“ 

Atividade Data 

Publicação do Edital  17/01/2022 

Prazo para impugnação do edital 18/01/ a 20/01/2022 

Resultado das solicitações de impugnação do edital 24/01/2022 

Período de solicitação de GRU 
31/01/2022 a 
02/03/2022 

Período de solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição 
31/01/2022 a 
21/02/2022 

Divulgação do resultado preliminar da solicitação de isenção do pagamento de 
inscrição  

22/02/2022 

Prazo final para interposição de recurso contra o resultado preliminar dos pedidos 
de isenção de taxa 

24/02/2022 

Divulgação do resultado final dos pedidos de isenção de taxa 25/02/2022 

Período de inscrições 
31/01/2022 a 
07/03/2022 

Divulgação do resultado preliminar da homologação das inscrições 11/03/2022 

Prazo final para interposição de recurso contra a homologação das inscrições 15/03/2022 
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Divulgação do resultado final da homologação das inscrições  18/03/2022 

Publicação dos componentes da Comissão de Seleção e das Bancas Examinadoras 11/03/2022 

Prazo final para interposição de recurso contra a composição da Comissão de 

Seleção e das Bancas Examinadoras 
15/03/2022 

Divulgação da composição final da Comissão de Seleção e das Bancas Examinadoras 18/03/2022 

Divulgação do resultado preliminar da avaliação do Pré-projeto de pesquisa 25/03/2022 

Prazo final para interposição de recurso contra o resultado preliminar da avaliação 

do Pré-projeto de pesquisa 
29/03/2022 

Divulgação do resultado final da avaliação do Pré-projeto de pesquisa 31/03/2022 

Divulgação da convocação para a realização das provas orais 31/03/2022 

Realização das provas orais 04 a 08/04/2022 

Divulgação do resultado preliminar da avaliação da prova oral 08/04/2022 

Prazo Final para interposição de recurso contra os resultados da prova oral 12/04/2022 

Divulgação do resultado final da avaliação da prova oral 14/04/2022 

Divulgação do resultado preliminar da pontuação do currículo 08/04/2022 

Prazo Final para interposição de recurso contra os resultados da pontuação do 
currículo 

12/04/2022 

Divulgação do resultado final da pontuação do currículo 
14/04/2022 

Data final para envio do Certificado de suficiência em língua estrangeira 11/05/2022 

Divulgação do resultado preliminar da análise do Certificado de Suficiência em 
Língua Estrangeira 

12/05/2022 

Prazo Final para interposição de recurso contra os resultados da análise do 
Certificado de Suficiência em Língua Estrangeira 

16/05/2022 
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Divulgação do resultado final da análise do Certificado de Suficiência em Língua 
Estrangeira 

18/05/2022 

Divulgação do resultado preliminar do processo seletivo com a aprovação e 

classificação dos/das candidatos/as 
12/05/2022 

Prazo Final para interposição de recurso contra o resultado preliminar do processo 
seletivo com a aprovação e classificação dos/das candidatos/as 

16/05/2022 

Divulgação do Resultado Final do Processo Seletivo 18/05/2022 

 

” 

Os demais itens e subitens permanecem inalterados. 

 

O edital do PPGPC n° 01/2022     ca o   co t a     i po       a p gina 

h p ://ppgipc.fc .ufg.b .   vidas podem ser esclarecidas pelo e-mail ppgpc.fcs@ufg.br 

 

 oi nia, 23 de fevereiro de 2022. 

  

Prof. Dr. Lisandro Magalhães Nogueira 

 oo    a o   o   og a a       -  a ua  o em Performances Culturais 


