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1. No item 4.4. Da isenção do pagamento da inscrição 
 

Onde se lê:  
    “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 

ppga.agro@ufg.br, impreterivelmente, até o dia 11 de janeiro de 2021. 

Identificar no e-mail o Assunto: Pedido de Isenção de Taxa de Inscrição do 

Processo Seletivo 2021/1. O resultado preliminar da análise da solicitação, 

pela Comissão de Seleção, será publicado no site até o dia 13 de janeiro de 

2021. Havendo recurso ao resultado preliminar dos pedidos de isenção de taxa, 

que obedeça ao prazo das 48 horas contadas a partir da divulgação, o resultado 

final será divulgado no dia 18 de janeiro de 2021. Todos os resultados serão 

divulgados no site do PPGA: https://ppga.agro.ufg.br/”. 

 

Leia-se: 
    “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 

ppga.agro@ufg.br, impreterivelmente, até o dia 08 de janeiro de 2021. 

Identificar no e-mail o Assunto: Pedido de Isenção de Taxa de Inscrição do 

Processo Seletivo 2021/1. O resultado preliminar da análise da solicitação, 

pela Comissão de Seleção, será publicado no site até o dia 11 de janeiro de 

2021. Havendo recurso ao resultado preliminar dos pedidos de isenção de taxa, 

que obedeça ao prazo das 48 horas contadas a partir da divulgação, o resultado 

final será divulgado no dia 14 de janeiro de 2021. Todos os resultados serão 

divulgados no site do PPGA: https://ppga.agro.ufg.br/”. 
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2. No item 5.2.3.5. Da lista completa dos candidatos 
 

Onde se lê: 
“A lista completa com a ordem dos candidatos, bem como os dias e horários de 
realização da defesa de memorial será divulgada no dia 22/02/2021, no site do 

PPGA: https://ppga.agro.ufg.br/. As defesas irão ocorrer entre 23 e 26/02/2021, 
das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00.” 

 

Leia-se: 
“A lista completa com a ordem dos candidatos, bem como os dias e horários de 
realização da defesa de memorial será divulgada no dia 25/02/2021, no site do 

PPGA: https://ppga.agro.ufg.br/. As defesas irão ocorrer entre 26/02 e 
02/03/2021, das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00.” 
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