
                          
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA (PRP) 
 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2022 REFRENTE AO PROCESSO SELETIVO DE 

ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE  JATAÍ (UFJ) PARA O 

PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA (PRP) 

 
   

A Pró-Reitora de Graduação da Universidade Federal de Jataí (UFJ), no uso de suas 

atribuições legais, torna público as retificações do Processo Seletivo relativo ao Edital CAPES 

nº 24/2022:  

 

1. Prorrogação até o dia 10 de outubro de 2022 do prazo para inscrição nos Projetos do 

PRP da UFJ.  

 

2. Alteração do Cronograma de Atividades e Prazos constantes no item 1.4 do referido 

edital, ficando estabelecido: 

 

Quadro 1 - Cronograma de seleção de bolsistas 

ATIVIDADES/ETAPAS DATAS 

Lançamento do Edital na página:   

https://cograd.jatai.ufg.br/p/43662-editais-residencia-

pedagogica  

26 de setembro de 2022 

Período de inscrições dos candidatos às bolsas do PRP /UFJ 10 de outubro de 2022 

Publicação das inscrições homologadas  (Resultado Preliminar) 11 de outubro de 2022 

Recursos relativos à homologação das inscrições 12 de outubro de 2022 

Análise dos recursos referente às inscrições 13 de outubro de 2022 

Publicação final das inscrições homologadas e horários do exame 

oral 
14 de outubro de 2022 

Período de realização dos processos de seleção dos candidatos às 

bolsas do PRP/UFJ 

15 a 18 de outubro de 

2022 

https://cograd.jatai.ufg.br/p/43662-editais-residencia-pedagogica
https://cograd.jatai.ufg.br/p/43662-editais-residencia-pedagogica


Divulgação do resultado preliminar no endereço eletrônico:  

https://cograd.jatai.ufg.br/p/43662-editais-residencia-

pedagogica 

19 de outubro de 2022 

Recursos relativos ao resultado da seleção 20 de outubro de 2022 

Análise dos recursos referente à seleção 21 de outubro de 2022 

Divulgação do resultado final no endereço eletrônico: 

https://cograd.jatai.ufg.br/p/43662-editais-residencia-

pedagogica 

24 de outubro de 2022 

Início das atividades do PRP 01 de novembro de 2022 

 
 

A presente retificação está disponível no endereço eletrônico da Pró-Reitoria de 

Graduação (PROGRAD) da UFJ. 

 

Jataí, 03 de outubro de 2022.  
 
 

Profa. Dra. Alana Flávia Romani 

Pró-Reitora de Graduação/UFJ 
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