
 
EDITAL PROCESSO SELETIVO 07/2021 

Aviso de retificação  

 

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

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

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

retificação do Edital 07/2021 para seleção de candidatos ao Processo Seletivo 2021, nos 

níveis Mestrado e Doutorado, prorrogando o prazo de inscrições.  

 

 

a) Onde se lê:  

4.1 PERÍODO: 09/08/2021 a 03/09/2021 

 

Leia-se  

4.1 PERÍODO: 09/08/2021 a 10/09/2021 (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 09 de agosto de 2021 até 23h59 do dia 01 de 

setembro de 2021, contendo o nome completo do (a) candidato (a), o nº do CPF e o endereço 

completo incluindo o 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 09 de agosto de 2021 até 14h do dia 08 de 

setembro de 2021, contendo o nome completo do (a) candidato (a), o nº do CPF e o endereço 

completo incluindo o CEP 

 

8 CRONOGRAMA  

Onde se lê  

Período de solicitação de GRU 09/08/2021 a 01/09/2021 

Período de inscrições 09/08/2021 a 03/09/2021 

 

Leia-se  

Período de solicitação de GRU 09/08/2021 a 08/09/2021 (14h) 

Período de inscrições 09/08/2021 a 10/09/2021 

 

 


