
 
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL PROCESSO SELETIVO 02/2020 

 

 

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, da Faculdade de 

Informação e Comunicação, da Universidade Federal de Goiás, no uso das suas atribuições 

regulamentares, torna público, para o conhecimento de quem tiver interesse, a primeira 

retificação do Edital 02/2020 para seleção de candidatos ao Processo Seletivo 2020, nos 

níveis Mestrado e Doutorado. No texto do Edital: 

 

a) Onde se lê: 4.1.  PERÍODO: 10/08/2020 a 28/08/2020 

Leia-se: 4.1.  PERÍODO: 10/08/2020 a 11/09/2020 (retificação) 

 

b) Onde se lê: 4.3.3. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 150,00 

reais para o nível mestrado e R$ 200,00 reais para o nível doutorado. A taxa de inscrição em 

hipótese alguma será devolvida. A Guia de Recolhimento da União (GRU) será gerada pela 

Secretaria do PPGCOM por solicitação feita para o endereço eletrônico do Programa 

(ppgcom.fic@ufg.br), a partir das 08h do dia 10 de agosto de 2020 até 23h59 do dia 26 de 

agosto de 2020, contendo o nome completo do (a) candidato (a), o nº do CPF e o endereço 

completo com CEP;  

Leia-se: 4.3.3. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 150,00 reais 

para o nível mestrado e R$ 200,00 reais para o nível doutorado. A taxa de inscrição em 

hipótese alguma será devolvida. A Guia de Recolhimento da União (GRU) será gerada pela 

Secretaria do PPGCOM por solicitação feita para o endereço eletrônico do Programa 

(ppgcom.fic@ufg.br), a partir das 08h do dia 10 de agosto de 2020 até 23h59 do dia 09 de 

setembro de 2020, contendo o nome completo do (a) candidato (a), o nº do CPF e o endereço 

completo com CEP;  

 

c) Onde se lê: 4.15. O resultado preliminar das inscrições homologadas será divulgado no dia 

04/09/2020, no site do Programa: < https://ppgcom.fic.ufg.br/ >.  

Leia-se: 4.15. O resultado preliminar das inscrições homologadas será divulgado no dia 

18/09/2020, no site do Programa: < https://ppgcom.fic.ufg.br/ >.  

 

d) Onde se lê: 4.18. A relação final das inscrições homologadas será divulgada no dia 

11/09/2020, no site do Programa: < https://ppgcom.fic.ufg.br/ >. 

https://ppgcom.fic.ufg.br/
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Leia-se: 4.18. A relação final das inscrições homologadas será divulgada no dia 23/09/2020, 

no site do Programa: < https://ppgcom.fic.ufg.br/ >. 

 

e) Onde se lê: 8. DO CRONOGRAMA/CALENDÁRIO 

Leia-se: 8. DO CRONOGRAMA/CALENDÁRIO COM RETIFICAÇÕES  

 

f) Onde se lê: 

Período de solicitação de GRU 10/08/2020 a 26/08/2020 

Leia-se: 

Período de solicitação de GRU 10/08/2020 a 09/09/2020 

 

g) Onde se lê: 

Período de inscrições 10/08/2020 a 28/08/2020 

Leia-se: 

Período de inscrições  10/08/2020 a 11/09/2020 

 

h) Onde se lê: 

Resultado preliminar da homologação das inscrições 04/09/2020 

Prazo final para interposição de recurso contra a homologação das 

inscrições 

08/09/2020 

Resultado final da homologação das inscrições 10/09/2020 

Prazo para interposição de recurso a respeito da composição das Bancas 

Examinadoras 

11/09/2020 a 14/09/2020 

Resultado final da composição das Bancas Examinadoras 16/09/2020 

 

Leia-se: 

https://ppgcom.fic.ufg.br/


 

Resultado preliminar da homologação das inscrições 18/09/2020 

Prazo final para interposição de recurso contra a homologação das 

inscrições 

21/09/2020 

Resultado final da homologação das inscrições 23/09/2020 

Prazo para interposição de recurso a respeito da composição das Bancas 

Examinadoras 

24/09/2020 a 25/09/2020 

Resultado final da composição das Bancas Examinadoras 29/09/2020 

 

i) Onde se lê: 

Edital aprovado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação no dia 23 de julho de 2020. 

Edital aprovado em reunião do Colegiado Programa de Pós-Graduação em Comunicação no 

dia 28 de julho de 2020. 

 

Leia-se: 

Edital aprovado em reunião da Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em  

Comunicação no dia 28 de julho de 2020. 

Edital aprovado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação no dia 23 de julho de 2020. 

 

 

 

 

Goiânia, 28 de agosto de 2020. 

 

 

 

Profa. Dra. Rosana Maria Ribeiro Borges 

Coordenadora do PPGCOM FIC/UFG 


