
     

 

Edital PPGE/FE nº 05/2021 
Seleção para Projetos de Cooperação entre Instituições para Qualificação de 

Profissionais de Nível Superior PCI/PPGE/FE/UFG 

 

 

Prorrogação de prazo para envio da versão final da proposta PCI (fase 2) 
 

Onde se lê: Cronograma 

Atividades Data 

Envio da proposta e dos documentos (Instituição interessada no PCI)  08/11/2021 a 30/01/2022 

Análise das propostas recebidas (PPGE/FE/UFG) 01/02/2022 até 15/02/2022 

Envio dos resultados da fase 1 por meio de carta eletrônica 

(PPGE/FE/UFG) 

20/02/2022 

Realização de entrevistas online com as instituições selecionadas 

para a segunda fase 

21/02/2022 a 10/03/2022 

Envio dos resultados da segunda fase por meio de carta eletrônica 

(PPGE/FE/UFG) 

15/03/2022 

Reunião entre PPGE e Instituições Receptoras selecionadas 16/03/2022 a 30/03/2022 

Tramitação da documentação no âmbito da UFG e CAPES A partir de abril 2022 

Seleção dos estudantes  A parir de setembro 2022 

Início das aulas  A partir de janeiro de 2023 

 

Leia-se: Novo Cronograma 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia, 13 de abril de 2022. 

 

Prof.ª Dr.ª Daniela da Costa Britto Pereira Lima 

-Coordenadora do PPGE/FE/UFG- 

Atividades Data 

Envio da proposta e dos documentos (Instituição interessada no PCI) 08/11/2021 a 13/02 

Análise das propostas recebidas (PPGE/FE/UFG) 14/02/2022 a 21/02/2022 

Envio dos resultados da fase 1 por meio de carta eletrônica 

(PPGE/FE/UFG) 

22/02/2022 

Realização de entrevistas online com as instituições selecionadas 

para a segunda fase. Orientação de readequações da proposta, se for 

o caso. 

23/02/2022 a 15/03/2022 

 

Prazo de readequação da proposta, se for o caso. 16/03/2022 a 31/03/2022 

Envio da versão final da proposta  20/04/2022 

Aprovação, em reunião de Coordenadoria (PPGE/FE/UFG), da 

proposta selecionada 

19/05/2022 

Envio dos resultados da segunda fase por meio de carta 

eletrônica (PPGE/FE/UFG) 

23/05/2022 

Reunião entre PPGE e Instituições Receptoras selecionadas A partir de 04/2022 

Tramitação da documentação no âmbito da UFG e CAPES  A partir de 04/2022 

Seleção dos estudantes A partir de 09/2022 

Início das aulas  A partir de 01/2023 


