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TURMA 2022

Inscrição
homologada

Homologação
dispensa/prova

língua
Linha Pesquisa

01 M Espanhol mídia e informação
02 M Inglês mídia e cultura
03 M Inglês mídia e cultura
05 M Inglês mídia e cultura
07 M Espanhol mídia e cultura
08 M Inglês mídia e cidadania
09 M Inglês mídia e cultura
10 M Inglês mídia e cultura
11 M Inglês mídia e cidadania
12 M Espanhol mídia e cidadania
14 M Inglês mídia e informação
15 M Inglês mídia e informação
16 M Espanhol mídia e informação
17 M Espanhol mídia e cidadania
18 M Espanhol mídia e cidadania
19 M Inglês mídia e cultura
20 M Inglês mídia e cultura
22 M Inglês mídia e cultura
24 M Espanhol mídia e cidadania
25 M Inglês mídia e cultura
26 M Espanhol mídia e cidadania
27 M Espanhol mídia e informação
28 M Inglês mídia e cultura
29 M Espanhol mídia e cultura

A indicação da prova de língua estrangeira considera o indeferimento da solicitação
de dispensa, tendo em vista o pedido estar em desacordo com o edital.

O prazo fnal para interposição de recurso contra a homologação das
inscrições/dispensa prova de línguas encerra-se às 17h do dia 21/09/2021, sendo recebido

exclusivamente em formato PDF pelo e-mail do ppgcom.fc@ufg.br, devendo ser instruído a
critério do candidato e devidamente assinado. 

Em caso de dúvidas, atendimento exclusivamente pelo e-mail ppgcom.fc@ufg.br. 

mailto:ppgcom.fic@ufg.br
mailto:ppgcom.fic@ufg.br


Comissão de Homologação das Inscrições do Processo Seletvo PPGCOM Edital 007/2021.

 Goiânia, 17 de setembro de 2021. 

                                                                   
Publicação - Secretaria do PPGCOM/UFG



INSCRIÇÕES NÃO HOMOLOGADAS / RESULTADO PRELIMINAR
PROCESSO SELETIVO EDITAL 007/ 2021 - MESTRADO

TURMA 2022

Inscrição não
homologada

Homologação
dispensa/prova

língua
Linha Pesquisa

04 M Inglês mídia e cultura

06 M Espanhol mídia e cidadania

13 M Espanhol mídia e cultura

21 M Inglês mídia e cidadania

23 M Inglês mídia e cidadania

A indicação da prova de língua estrangeira considera o indeferimento da solicitação
de dispensa, tendo em vista o pedido estar em desacordo com o edital.

O prazo fnal para interposição de recurso contra a homologação das
inscrições/dispensa prova de línguas encerra-se às 17h do dia 21/09/2021, sendo recebido

exclusivamente em formato PDF pelo e-mail do ppgcom.fc@ufg.br, devendo ser instruído a
critério do candidato e devidamente assinado. 

Em caso de dúvida, atendimento exclusivamente pelo e-mail ppgcom.fc@ufg.br . 

Comissão de Homologação das Inscrições do Processo Seletvo PPGCOM Edital 007/2021.

 Goiânia, 17 de setembro de 2021. 

                                                                   
Publicação - Secretaria do PPGCOM/UFG
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