
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

RETIFICAÇÃO Nº 4 DO EDITAL PPGE/FE/UFG Nº 01/2022 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DA 35ª TURMA DO CURSO DE MESTRADO DO PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DA FE/UFG PARA INGRESSO NO PRIMEIRO 

SEMESTRE DE 2022 
 

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Faculdade de 

Educação da Universidade Federal de Goiás, no uso de suas atribuições legais e considerando o 

Edital PPGE/FE/UFG nº 01/2022; resolve: 

I. Retificar o subitem 5.23 passando a constar a seguinte redação: 

Onde se lê: 

4. Da inscrição 

XIV - Comprovante de suficiência em língua estrangeira, conforme indicado no item 5.24. 
Aqueles/as que não dispuserem do referido comprovante no ato da inscrição poderão encaminhá-
lo, para o mesmo e-mail, até 18 de abril de 2022, impreterivelmente. 

5. Do processo seletivo 

5.23 A comprovação da suficiência em língua estrangeira é obrigatória. O documento deve ser 
apresentado no ato da inscrição ou, impreterivelmente, até o dia 18 de abril de 2022. 

6. Da Classificação 

6.6 A lista dos/as candidatos/as aprovados/as e classificados/as neste processo seletivo, por linha 
de pesquisa e com respectivos/as orientadores/as será publicada na página eletrônica do 
programa (<www.ppge.fe.ufg>) no dia 29 de abril de 2022, a partir das 18 horas.   

 

LEIA-SE: 

4. Da inscrição 

XIV - Comprovante de suficiência em língua estrangeira, conforme indicado no item 5.24. 
Aqueles/as que não dispuserem do referido comprovante no ato da inscrição poderão encaminhá-
lo, para o mesmo e-mail, até 02 de maio de 2022, impreterivelmente. 

5. Do processo seletivo 

5.23 A comprovação da suficiência em língua estrangeira é obrigatória. O documento deve ser 
apresentado no ato da inscrição ou, impreterivelmente, até o dia 02 de maio de 2022. 



6. Da Classificação 

6.6 A lista dos/as candidatos/as aprovados/as e classificados/as neste processo seletivo, por linha 
de pesquisa e com respectivos/as orientadores/as será publicada na página eletrônica do 
programa (<www.ppge.fe.ufg>) no dia 13 de maio de 2022, a partir das 18 horas.   

 
II. As demais disposições constantes do Edital PPGE/FE/UFG nº 01/2022 permanecem 
inalteradas. 

 

Goiânia-GO, 10 de fevereiro de 2022. 

 

Prof. Dr. José Paulo Pietrafesa 
Coordenador do PPGE/FE/UFG 

 
 

Ciente: Profª. Drª. Lueli Nogueira Duarte e Silva 
Diretora da FE/UFG 

 


