
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

REGIONAL JATAÍ 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 2 DE 02 DE JULHO DE 2020 RETIFICA O EDITAL 

Nº 06/2019 DE SELEÇÃO DE ESTUDANTE ESPECIAL  

 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação, no uso de suas 

atribuições legais e considerando o Edital Nº 06/2019 e a Instrução Normativa CPPG-REJ IN 

003 PRPG, de 24 de junho de 2020; resolve: 

 

I - Retificar o subitem 8 do Edital Nº06/2019, passando a constar a seguinte 

redação: 

 

Ação Data Horário-local 

Matrícula dos estudantes especiais 07 e 08/07/2020 
 

Por e-mail  

Início das aulas das disciplinas constantes 

neste Edital 
03/08/2020 Formato remoto 

 

 

II - Retificar o subitem 9 do Edital Nº06/2019, passando a constar a seguinte 

redação: 

 

9 MATRÍCULA E FREQUÊNCIA 

 

9.1 A partir da lista divulgada pelo PPGE/REJ/UFG dos candidatos selecionados, estes deverão 

enviar a documentação abaixo para o e-mail ppge.jatai@ufg.br com a seguinte redação no 

campo Assunto: Matrícula Aluno Especial 2020/1  

 

Estudante Especial I: 

I - Formulário de matrícula devidamente preenchido e assinado disponível no link: 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/421/o/Ficha_de_cadastro_e_matr%C3%ADcula_de_Aluno_Es

pecial.pdf salvo em .pdf;  

II – Carteira de identidade; CPF e comprovante de endereço salvos em formato .pdf;  

III - Diploma ou comprovante de conclusão do curso de graduação salvo em formato .pdf;  

IV – Termo de ciência e concordância preenchido e assinado disponível no link 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/421/o/termo_de_ci%C3%AAncia_aluno.pdf salvo em .pdf;  

V - Matrícula fornecida pelo Programa de origem para os estudantes vinculados a outros 

programas de Pós-Graduação Stricto Sensu salva em .pdf;  

 

Estudante Especial II: 
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I - Formulário de matrícula devidamente preenchido e assinado disponível no link: 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/421/o/Ficha_de_cadastro_e_matr%C3%ADcula_de_Aluno_Es

pecial.pdf salvo em .pdf;  

II – Carteira de identidade; CPF e comprovante de endereço salvos no formato .pdf; 

III - Comprovante de matrícula fornecido por sua IES de origem salvo no formato.pdf;  

IV – Termo de ciência e concordância preenchido e assinado disponível no link 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/421/o/termo_de_ci%C3%AAncia_aluno.pdf salvo em .pdf;  

 

 

9.2 O candidato selecionado, depois de matriculado, deverá participar das aulas na modalidade 

remota, conforme a Instrução Normativa CPPG-REJ IN 003 PRPG, de 24 de junho de 2020 e 

estará sujeito às normas que regem a Pós-Graduação Stricto Sensu na Universidade Federal de 

Goiás (Resolução CEPEC nº 1403/2016), ao Regulamento Geral do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Regional Jataí/UFG (RESOLUÇÃO – CEPEC no 1485/2017) e à 

Resolução que define Princípios e Critérios para alunos especiais do PPGE/REJ/UFG 

(Normativa Interna Nº 11/2017, disponível em https://mestradoeducacao.jatai.ufg.br/p/20279-

normativas-internas). 

 

Parágrafo único: A matrícula será indeferida na falta de quaisquer dos documentos exigidos 

e no caso de envio diferente do formato solicitado (PDF). 

 

10 As aulas para os alunos especiais do PPGE/REJ/UFG terão início a partir de 03/08/2020, na 

modalidade remota. O dia e o horário de cada disciplina ofertada constam no cronograma de 

disciplinas, disponibilizado no site https://mestradoeducacao.jatai.ufg.br/Disciplinas a serem 

ofertadas pelo PPGE/REJ/UFG em 2020/1 no link 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/421/o/Disciplinas_PPGE_2020-1.pdf. 

 

11 A matrícula como Estudante Especial não cria qualquer vínculo com os Programas de Pós-

Graduação da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí. 

 

12 Ao solicitar a inscrição, os candidatos aceitam todas as condições previstas neste Edital e 

nas resoluções da Universidade Federal de Goiás e do PPGE/REJ/UFG. 

 

13 Casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria do PPGE/REJ/UFG. 

 

 

 

Jataí, 02/07/2020 

 

 

 

 

_________________________________ 

Profa. Dra. Cátia Regina Assis Almeida Leal 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação 
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