
Retificação N. 01/2021

Retificação do Edital de Inscrição e Seleção para o Curso de Mestrado em Engenharia

Química

30 de maio de 2021

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, no uso de

suas atribuições, torna pública as seguintes alterações no Edital nº 3/2021, referente ao

processo seletivo para ingresso de novos alunos regulares:

1. Onde lê-se:

“1.1.A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da

Universidade Federal de Goiás (PPGEQ-UFG) torna público que no período de 05a 30

de maio de 2021 estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo ao Curso de

Mestrado em Engenharia Química, com previsão para o início do curso em 26 de julho

de 2021, em conformidade com as exigências do Regulamento do Programa,

Resolução CEPEC Nº 1454, da Resolução CEPEC Nº 1403/2016, da Resolução CONSUNI

Nº 07/2015, Portaria Nº 1049/2019.”

Leia-se:

“1.1. A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da

Universidade Federal de Goiás (PPGEQ-UFG) torna público que no período de 05 de

maio a 13 de junho de 2021estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo ao

Curso de Mestrado em Engenharia Química, com previsão para o início do curso em

26 de julho de 2021, em conformidade com as exigências do Regulamento do

Programa, Resolução CEPEC Nº 1454, da Resolução CEPEC Nº 1403/2016, da

Resolução CONSUNI Nº 07/2015, Portaria Nº 1049/2019.”

2. Onde lê-se

“4.1. As inscrições estarão abertas a partir das 14h00min de 05/05/2021 até as

23h59min (horário de Brasília – DF) do dia 30/05/2021, exclusivamente via internet,

através de e-mail para o endereço eletrônico: ppgeq.iq@ufg.br”

Leia-se:

“4.1. As inscrições estarão abertas a partir das 14h00min de 05/05/2021 até as

23h59min (horário de Brasília – DF) do dia 13/06/2021, exclusivamente via internet,

através de e-mail para o endereço eletrônico: ppgeq.iq@ufg.br”

3. Onde lê-se:
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“4.8. As inscrições serão homologadas pela Comissão de Seleção do PPGEQ-UFG. O

resultado preliminar das inscrições homologadas será divulgado no site do

PPGEQ/UFG (https://ppgeq.quimica.ufg.br/) até o dia 31 de maio de 2021 às 18:00h.

Após a promulgação do resultado preliminar das inscrições homologadas, os

candidatos terão 48 horas, dois dias úteis subsequentes, para interposição de recursos

(Anexo 4) por meio do e-mail:ppgeq.iq@ufg.br.

Leia-se:

“4.8. As inscrições serão homologadas pela Comissão de Seleção do PPGEQ-UFG. O

resultado preliminar das inscrições homologadas será divulgado no site do

PPGEQ/UFG (https://ppgeq.quimica.ufg.br/) até o dia 14 de junho de 2021 às 18:00h.

Após a promulgação do resultado preliminar das inscrições homologadas, os

candidatos terão 48 horas, dois dias úteis subsequentes, para interposição de

recursos (Anexo 4) por meio do e-mail:ppgeq.iq@ufg.br.”

4. Onde lê-se:

“4.10. A Comissão de Seleção será constituída por docentes do PPGEQ-UFG, e será

divulgada juntamente com o presente edital (05/05/2021). Após a divulgação do

Resultado Final das Inscrições Homologadas(03/06/2021), os candidatos com

inscrição homologada terão o prazo de 48 horas, dos dias úteis subsequentes, para a

interposição de recursos de impugnação contra qualquer um dos membros da

Comissão de Seleção (Anexo 4) por meio do e-mail: ppgeq.iq@ufg.br”

Leia-se:

“4.10. A Comissão de Seleção será constituída por docentes do PPGEQ-UFG, e será

divulgada juntamente com o presente edital (05/05/2021). Após a divulgação do

Resultado Final das Inscrições Homologadas(17/06/2021), os candidatos com

inscrição homologada terão o prazo de 48 horas, dos dias úteis subsequentes, para a

interposição de recursos de impugnação contra qualquer um dos membros da

Comissão de Seleção (Anexo 4) por meio do e-mail: ppgeq.iq@ufg.br”

5. Onde lê-se:

“5.4. As normas e instruções específicas sobre a realização das provas envolvendo as

Etapas 1 e 2 deste processo seletivo serão divulgadas no site do programa

(http://www.ppgeq.quimica.ufg.br) pela Comissão de Seleção até o dia 01/06/2021.”

Leia-se:

“5.4. As normas e instruções específicas sobre a realização das provas envolvendo as

Etapas 1 e 2 deste processo seletivo serão divulgadas no site do programa

(http://www.ppgeq.quimica.ufg.br) pela Comissão de Seleção até o dia 10/06/2021.”

6. Onde lê-se:
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“5.7. Após a realização das três etapas, a Comissão de Seleção do PPGEQ-UFG

promulgará o resultado preliminar do processo seletivo no dia 23 de junho de 2021

até às 18h00min, no site do PPGEQ-UFG (http://www.ppgeq.quimica.ufg.br/).

Leia-se:

“5.7. Após a realização das três etapas, a Comissão de Seleção do PPGEQ-UFG

promulgará o resultado preliminar do processo seletivo no dia 29 de junho de 2021

até às 18h00min, no site do PPGEQ-UFG (http://www.ppgeq.quimica.ufg.br/).”

7. Onde lê-se:

“6. Cronograma

ATIVIDADES DATA

1. Lançamento do edital e divulgação dos

membros da comissão de seleção
05/05/2021

2. Prazo para impugnação do edital 05 a 06/05/2021

3. Resultado das solicitações de impugnação do

edital
07/05/2021

4. Período de inscrições 05 a 30/05/2021

5. Divulgação preliminar das inscrições

homologadas
31/05/2021

6. Prazo para a interposição de recursos contra a

homologação das inscrições
31/05 a 02/06/2021

7. Divulgação das normas e instruções específicas

sobre a realização das provas envolvendo as

Etapas 1 e 2 do processo seletivo

01/06/2021

8. Divulgação dos resultados dos recursos

interpostos contra a homologação das

inscrições

03/06/2021

9. Divulgação do resultado final das inscrições

homologadas
03/06/2021

10. Prazo para a interposição de recursos contra a

composição dos membros da comissão de

seleção

03 a 05/06/2021

11. Divulgação dos resultados dos recursos

interpostos contra a comissão de seleção
06/06/2021

12. Exame de suficiência em língua inglesa e prova

específica
11/06/2021

13. Divulgação do resultado preliminar do processo

seletivo
23/06/2021

14. Prazo para interposição de recursos contra o

resultado preliminar do processo seletivo
24 e25/06/2021
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15. Divulgação do Resultado dos Recursos

Interpostos contra o Resultado Preliminar do

Processo Seletivo

26/06/2021

16. Divulgação do Resultado Final do Processo

Seletivo
26/06/2021

17. Matrícula 19 a 23/07/2021

18. Início das Aulas 26/07/2021

Leia-se:

“6. Cronograma

ATIVIDADES DATA

1. Lançamento do edital e divulgação dos

membros da comissão de seleção
05/05/2021

2. Prazo para impugnação do edital 05 a 06/05/2021

3. Resultado das solicitações de impugnação do

edital
07/05/2021

4. Período de inscrições 05/05 a 13/06/2021

5. Divulgação preliminar das inscrições

homologadas
14/06/2021

6. Prazo para a interposição de recursos contra a

homologação das inscrições
14 a 16/06/2021

7. Divulgação das normas e instruções específicas

sobre a realização das provas envolvendo as

Etapas 1 e 2 do processo seletivo

10/06/2021

8. Divulgação dos resultados dos recursos

interpostos contra a homologação das

inscrições

17/06/2021

9. Divulgação do resultado final das inscrições

homologadas
17/06/2021

10. Prazo para a interposição de recursos contra a

composição dos membros da comissão de

seleção

17 a 19/06/2021

11. Divulgação dos resultados dos recursos

interpostos contra a comissão de seleção
21/06/2021

12. Exame de suficiência em língua inglesa e prova

específica
24/06/2021

13. Divulgação do resultado preliminar do processo

seletivo
29/06/2021



14. Prazo para interposição de recursos contra o

resultado preliminar do processo seletivo
29/05 a 01/07/2021

15. Divulgação do Resultado dos Recursos

Interpostos contra o Resultado Preliminar do

Processo Seletivo

02/07/2021

16. Divulgação do Resultado Final do Processo

Seletivo
02/07/2021

17. Matrícula 19 a 23/07/2021

18. Início das Aulas 26/07/2021”

.

_______________________________

Profª. Drª Fernanda Ferreira Freitas
Coordenadora do PPGEQ/UFG


