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ERRATA N° 01 
 

 
 
         A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da Escola de 
Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás RETIFICA o Edital Nº 
02/2022 – MESTRADO E DOUTORADO, publicado no site do PPGCA, em 20 de maio 
de 2022, ficando este redigido da seguinte forma: 

 
 

 
Onde se lê: 
 
 
4.15 Os(as) candidatos (as) que poderão solicitar a isenção do pagamento da inscrição, 
via CADÚNICO, deverão: a) ter inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal (CADÚNICO), de que trata o Decreto Federal n. 6.135, de 26 de junho 
de 2007; b) ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal n. 
6.135, de 26 de junho de 2007 e c) declarar formalmente essa condição, no formulário de 
inscrição, indicando o Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo 
CADÚNICO, no preenchimento do formulário disponível em 
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/85/o/formulario_isencao_de_taxa.PDF. A 
solicitação de isenção do pagamento da inscrição via CADÚNICO deve ser feita por meio 
do formulário anteriormente referido, que deve ser preenchido, assinado, escaneado e 
enviado, juntamente com o Comprovante de inscrição no Cadastro Único 
(https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/), ao e-mail 
(ciencia.animal.evz@ufg.br), impreterivelmente, até o dia 15/06/2022. O resultado 
preliminar da análise da solicitação será publicado no site até o dia 16/06/2022. Havendo 
recurso ao resultado preliminar dos pedidos de isenção de taxa, que obedeça ao prazo das 
48 horas contadas a partir da divulgação, novo resultado será divulgado no dia 21/06/2022 
em tempo hábil para pagamento e efetivação da inscrição sem a isenção. 
 
 
 
Leia-se: 
 
 
4.15 Os(as) candidatos (as) que poderão solicitar a isenção do pagamento da inscrição, 
via CADÚNICO, deverão: a) ter inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal (CADÚNICO), de que trata o Decreto Federal n. 6.135, de 26 de junho 
de 2007; b) ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal n. 



6.135, de 26 de junho de 2007 e c) declarar formalmente essa condição, no formulário de 
inscrição, indicando o Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo 
CADÚNICO, no preenchimento do formulário disponível em 
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/85/o/formulario_isencao_de_taxa.PDF. A 
solicitação de isenção do pagamento da inscrição via CADÚNICO deve ser feita por meio 
do formulário anteriormente referido, que deve ser preenchido, assinado, escaneado e 
enviado, juntamente com o Comprovante de inscrição no Cadastro Único 
(https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/), ao e-mail 
(ciencia.animal.evz@ufg.br), impreterivelmente, até o dia 14/06/2022. O resultado 
preliminar da análise da solicitação será publicado no site até o dia 15/06/2022. Havendo 
recurso ao resultado preliminar dos pedidos de isenção de taxa, que obedeça ao prazo das 
48 horas contadas a partir da divulgação, novo resultado será divulgado no dia 21/06/2022 
em tempo hábil para pagamento e efetivação da inscrição sem a isenção. 
 
 

Permanecem inalterados todos os outros itens do Edital. 
 
 

Goiânia, 13 de junho de 2022.  
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Prof.ª Dr.ª Ana Flávia Machado Botelho  

Coordenadora do PPGCA  
EVZ/UFG 

 
                                                   
 


