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A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Psicologia decidiu ampliar o prazo para o
encerramento das inscrições no processo seletivo da turma 8 do Mestrado Acadêmico em
Psicologia. Desta forma, no item IV – Das Inscrições, fazer as seguintes alterações:

- no subitem 4.6, onde se lê: “O período de inscrição será de 04/01/2020 (segunda-feira) a
22/01/2020 (sexta-feira) até às 23:59”, ALTERAR para: “O período de inscrição será de
04/01/2021 (segunda-feira) a 27/01/2021 (quarta-feira) até às 23:59”.

- no subitem 4.6.2., onde se lê: “A Guia de Recolhimento da União (GRU) deverá ser solicitada à
Secretaria do PPGP pelo e-mail: ppgpufg@gmail.com até às 16 horas do dia 20/01/2020
(quarta-feira), sendo, em seguida, gerada e enviada para o e-mail do solicitante”, ALTERAR para:
“A Guia de Recolhimento da União (GRU) deverá ser solicitada à Secretaria do PPGP pelo e-
mail: ppgpufg@gmail.com até às 16 horas do dia 25/01/2021 (segunda-feira), sendo, em
seguida, gerada e enviada para o e-mail do solicitante”.

- no subitem 4.7., onde se lê: “Após a conferência da documentação constante deste Edital, a lista
dos/as candidatos/as cujas inscrições forem homologadas, com a indicação da língua estrangeira
validada, será publicada, em ordem alfabética, na página do PPGP (www.ppgp.fe.ufg.br), no dia
26/01/2020 (terça-feira)”, ALTERAR para: “Após a conferência da documentação constante
deste Edital, a lista dos/as candidatos/as cujas inscrições forem homologadas, com a indicação
da língua estrangeira validada, será publicada, em ordem alfabética, na página do PPGP
(www.ppgp.fe.ufg.br), no dia 28/01/2021 (quinta-feira)”.

Fazer constar também as seguintes alterações:

- no anexo I, fazer constar as seguintes alterações em destaque:

Cronograma da Seleção do Mestrado do PPGP - Turma 8

Atividade Datas

Publicação do edital 28/12/2020
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Prazo para impugnação do edital 29/12/2020

Resultado das solicitações de impugnação do edital 30/12/2020

Inscrições 04/01/2021 a
27/01/2021

Prazo para solicitação de isenção da taxa de inscrição 04/01/2021 a
11/01/2021

Resultado preliminar dos pedidos de isenção de taxa 13/01/2021

Período de recurso contra o Resultado Preliminar dos pedidos de
isenção de taxa 14 e 15/01/2021

Resultado Final dos pedidos de isenção de taxa 19/01/2021

Último dia para gerar GRU 25/01/2021, até às 16h

Prazo final das inscrições 27/01/2021

Homologação das inscrições e análise do certificado de
suficiência em língua estrangeira 28/01/2021

Prazo final para interposição de recurso contra a homologação
das inscrições e análise do certificado de suficiência em língua
estrangeira

01/02/2021

Resultado final da homologação das inscrições e análise do
certificado de suficiência em língua estrangeira 02/02/2021

Prazo final para interposição de recurso contra a Banca
Examinadora 03/02/2021

Resultado final da composição da Banca Examinadora 04/02/2021

Resultado preliminar da Avaliação do Memorial 09/02/2021

Resultado Final da Avaliação do Memorial 12/02/2021

Resultado Preliminar dos Pré-projetos aprovados 24/02/2021
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Resultado Final dos Pré-projetos aprovados 26/02/2021

Divulgação da relação dos/as candidatos/as com o cronograma
(dia e horário) do exame oral 26/02/2021

Realização do exame oral 01/03/2021 a
05/03/2021

Resultado Preliminar do exame oral 08/03/2021

Resultado Final do exame oral 10/03/2021

Realização da Prova de Línguas 11/03/2021

Resultado Preliminar da Prova de Línguas 15/03/2021

Resultado Final da Prova de Línguas 17/03/2021

Resultado preliminar do processo seletivo e classificação 17/03/2021

Resultado final do processo seletivo e classificação 19/03/2021

Período de matrícula 19 e 22/03/2021

Início das aulas 22/03/2021

 

- no anexo II, no item 5 (reservado para secretaria), onde se lê: “1 versão digital gravada em CD-
rom com a identificação do(a) candidato(a)”, ALTERAR para: “arquivo em pdf do pré-projeto de
pesquisa”.

 

Goiânia, 21 de janeiro de 2021.

 

Documento assinado eletronicamente por Priscilla Melo Ribeiro De Lima,
Coordenadora de Pós-Graduação, em 21/01/2021, às 17:37, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


verificador 1819345 e o código CRC 887F4A49.

Referência: Processo nº 23070.058416/2020-41 SEI nº 1819345
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