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Edital PPGCTA - Aluno Especial e de outros Programas de Pós-Graduação 

2021.2 

 

INFORMAÇÕES GERAIS  

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos 

(PPGCTA), da Escola de Agronomia, da Universidade Federal de Goiás, torna públicas as 

inscrições para o preenchimento de vagas para o segundo semestre letivo de 2021, em 

disciplinas para Alunos Especiais, nos níveis de Mestrado e Doutorado.  

 

1. DISCIPLINAS E OFERTA DE VAGAS  

Disciplina /Horário  

Bioprocessos e suas aplicações na Ciência e Tecnologia de Alimentos  
(terça-feira das das 14h00 – 18h00) – Prof. Francielo Vendruscolo  
2 vagas  
 

Treatment and Valorization of Residues from the Food Industry  
Condensada final do semestre– será em inglês 
(quinta-feira das das 14h00 – 17h00) – Prof. Tatianne Ferreira de Oliveira   
2 vagas  
 

 

2. DAS INSCRIÇÕES  

2.1  PERÍODO: de 26/07/2021 a 30/07/2021 

2.2  VIA CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): os documentos exigidos para a inscrição deverão ser 

encaminhados, em arquivo digital, por correio eletrônico (e-mail) para o endereço que segue: 

ppgcta.agro@ufg.br, até a data limite para inscrição 30 de julho de 2021. 

2.3 O candidato deverá enviar um único e-mail contendo toda documentação. 

Solicita-se o envio, pelo candidato, para o e-mail ppgcta.agro@ufg.br de cópia com boa 

resolução dos seguintes documentos: 

 Curriculum Lattes, o diploma de graduação ou pós-graduação, o histórico escolar, o 

CPF e RG (cópias), e preencher o formulário de matrícula. 

 Guia de Recolhimento da União (GRU) original referente ao pagamento da taxa de 

inscrição no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Para gerar o GRU, entrar em 

contato antecipadamente com a secretaria do programa pelo e-mail 

ppgcta.agro@ufg.br, enviando o nome completo e o número de CPF (para brasileiros) 

ou número de passaporte (para estrangeiros) e o endereço completo. Indicar o nível 
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de formação para o qual está se inscrevendo (mestrado ou doutorado). A guia será 

fornecida aos candidatos até 29/07/2021.  

 

 

06/08/2021  - Divulgação dos resultados  

12 e 
13/08/2021 

-  Matrícula para o 2° semestre de 2021 (alunos especiais e de outros 
Programas de Pós-Graduação ). 

17/08/2021 Início das aulas 1° semestre 2021 

 

Goiânia, 01 de julho de 2021. 


