
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE EDUCAÇÃO

EDITAL PPGE/FE/UFG Nº 003/2018

RETIFICAÇÃO Nº 1

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal
de  Goiás,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  estaturárias  e  regimentais,  resolve  RETIFICAR os  itens  abaixo
especificados do Edital PPGE/FE/UFG 003/2018, que passam a vigorar nos seguintes termos:

III - DA INSCRIÇÃO

4. O período de inscrição será de 13/04/2018 a 03/05/2018.

4.2 A Guia de Recolhimento da União (GRU) deverá ser solicitada à Secretaria do PPGE/FE/UFG pelo e-mail
ppgefeufg@gmail.com até o dia 27/04/2018, sendo, em seguida, gerada e enviada para o e-mail do solicitante.

4.2.1 Para solicitar a GRU, o/a candidato/a deve informar o nome completo, número de CPF, endereço, bairro,
cidade, estado e CEP,  que passam a ser obrigatórios, de acordo com orientação do Banco Central do Brasil, para
emissão de GRU.

4.3 A taxa de inscrição é de R$ 100,00 (cem reais) e deverá ser paga por meio da GRU, somente 48 horas após a
emissão.

4.10 Após a conferência da documentação constante deste Edital,  a lista dos candidatos cujas inscrições forem
homologadas, com indicação da(s) língua(s) estrangeira(s) validada(s) ou da língua estrangeira que fará o
exame será publicada, em ordem alfabética, na página do PPGE (www.ppge.fe.ufg.br), no dia  09/05/2018
(quarta-feira), a partir das 16 horas.

IV - DA SELEÇÃO

6. A prova escrita terá a duração de 04 (quatro) horas e será realizada no dia  14/05/2018 (segunda-feira), com
início às 14 horas, nas dependências do PPGE.

ANEXO I DO EDITAL

Onde se lê:  “aderir  ao Edital  01/2016 do Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação  Stricto Sensu  em

Educação da Universidade Federal de Goiás, em nível de Doutorado,que me autodeclaro”, leia-se: aderir ao Edital

003/2018  do  Processo  Seletivo  do  Programa  de  Pós-Graduação  Stricto  Sensu  em Educação  da  Universidade

Federal de Goiás, em nível de Doutorado,que me autodeclaro”

Todos os demais itens e subitens do Edital permanecem inalterados.

Goiânia, 16 de abril de 2018.  

Prof.ª Dr.ª Silvia Rosa da Silva Zanolla
Presidente da Comissão de Seleção    

Prof.ª Dr.ª Lúcia Maria de Assis
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação  


