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O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em História, 
designado   conforme   portaria   1712/2019   da   reitoria   da 
Universidade  Federal de  Goiás,  no  uso  de  suas  atribuições 
legais, Considerando: 01 – O número de inscrições recebidas no 
processo seletivo, em tela; 02 – A organização da logística de 
apreciação e deliberação da comissão responsável por verificar a 
homologação das inscrições, RESOLVE:  tornar público a 
retificação do subitem 5.1.34 e 5.1.35., do   EDITAL. 

 

Onde se lê: 

 
 

5.1.34 - O resultado preliminar das inscrições homologadas será divulgado no dia 16 de outubro de 
2020, até às 09h00, no site do Programa: https://mestrado_historia.catalao.ufg.br/. Não serão 
homologadas as inscrições com envio de documentação incompleta, ou que não atendam às condições 
exigidas neste Edital, sendo que, a critério da Comissão de Seleção, outros documentos poderão ser 
solicitados; 
 
5.1.35 - Havendo recurso ao resultado preliminar à homologação das inscrições, que obedeça ao prazo 
das 48 horas, contadas a partir da divulgação, considerando os dias úteis, novo resultado será divulgado 
no dia 21 de outubro de 2020, às 15h00no site do Programa:  https://mestrado_historia.catalao.ufg.br . 

       
 
 Leia-se: 
 

5.1.34 - O resultado preliminar das inscrições homologadas será divulgado no dia 20 de outubro de 
2020, até às 16h00, no site do Programa: https://mestrado_historia.catalao.ufg.br/. Não serão 
homologadas as inscrições com envio de documentação incompleta, ou que não atendam às condições 
exigidas neste Edital, sendo que, a critério da Comissão de Seleção, outros documentos poderão ser 
solicitados; 
 
5.1.35 - Havendo recurso ao resultado preliminar à homologação das inscrições, que obedeça ao prazo 
das 48 horas, contadas a partir da divulgação, considerando os dias úteis, novo resultado será divulgado 
no dia 23 de outubro de 2020, às 10h00no site do Programa: https://mestrado_historia.catalao.ufg.br . 
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