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Considerando, 
 
A necessidade de medidas de enfrentamento da crise em saúde pública, devido 
à pandemia mundial por Covid-19, 
 
A Portaria no 343, de 17 de março de 2020, do Ministério da Educação, com suas 
alterações e prorrogações, que dispõe sobre a substituição das aulas 
presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia 
de COVID-19;  
 
A Portaria no 1200, de 17 de abril de 2020, da UFG, que estabelece orientações 
e medidas de proteção para o enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente da COVID-19, no âmbito da Universidade Federal de Goiás;  
 
A Resolução no 18, de 27 de março de 2020, da UFG, e suas alterações, que 
estabelece em seu Art. 3°-A que “as atividades dispostas no art. 3° que forem 
retomadas em meios digitais serão ministradas com uso das Tecnologias Digitais 
de Comunicação e Informação (TDIC) institucionais, conforme regulamentação 
específica.” Estabelece ainda em seu artigo 4°-A que “O desenvolvimento das 
atividades previstas nos Art. 3° e 4° deverá respeitar as orientações e medidas 
de proteção para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente 
da pandemia de COVID-19, nos termos da Portaria UFG no 1200 de 2020 e 
conforme as recomendações e determinações das autoridades sanitárias.”; 
 
Considerando ainda que o Edital de Seleção do Programa de Pós Graduação 
em Projeto e Cidade no 001/2020, publicado em 13/01/2020, previa três 
avaliações somente na modalidade presencial, contrariando, portanto, as 
referidas normativas; 
 
A Faculdade de Artes Visuais – FAV, da Universidade Federal de Goiás – UFG, 
torna público o CANCELAMENTO do Edital de Seleção do Programa de Pós 
Graduação em Projeto e Cidade no 001/2020, publicado em 13/01/2020. 
 
Com relação à taxa de inscrição paga pelo candidato, exigência do Edital no 
001/2020, publicado em 13/01/2020, o Programa de Pós Graduação em Projeto 
e Cidade informa que: 

i) O candidato pode utilizar a taxa já paga para inscrição no novo 
processo seletivo em 2020 (Edital 002/2020), publicado em 1 de 
setembro de 2020, para ingresso em 2021/01; 



 
 

ii) O candidato pode utilizar a taxa já paga para inscrição no processo 
seletivo de aluno regular ou de aluno especial com validade para os 
próximos 3 anos, ou seja, a taxa já paga será válida para uma inscrição 
compreendendo os demais processos seletivos do Programa de Pós 
Graduação em Projeto e Cidade até 2023; 

iii) Caso o candidato não tenha interesse em fazer novo processo 
seletivo, o mesmo pode solicitar estorno de pagamento de inscrição 
do processo seletivo. 

 
No caso de solicitação de estorno, o candidato deve realizar o seguinte 
procedimento até o dia 08 de setembro de 2020: encaminhar e-mail ao Programa 
de Pós Graduação em Projeto e Cidade (projetoecidade.fav@ufg.br), com o 
seguinte título no e-mail: SOLICITA ESTORNO DE PAGAMENTO DE 
INSCRIÇÃO – nome do candidato. O e-mail deve conter os seguintes 
documentos escaneados: Cópia do CPF e RG do candidato; Comprovante de 
Endereço; Cópia dos dados bancários para depósito; Comprovante de 
Pagamento. A partir dos documentos recebidos, será aberto um processo na 
PROAD/UFG solicitando o estorno do valor. 
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