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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E CIÊNCIAS  

ECONÔMICAS (FACE)   

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA (PPGECON)  

  

 

RETIFICAÇÃO 001 – EDITAL 03/2022 PARA INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E MATRÍCULA NO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA DA UFG  

 

Onde se lê: 

4.1. As inscrições poderão ser realizadas no período de 14/10/2022 a 11/11/2022, de 2ª feira a 6ª 

feira, exceto feriados, no horário de 8h às 16h, na Secretaria do Programa, situada na Sala nº 

2210 da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG, 

Alameda Palmeiras, Quadra D, Campus Samambaia – CEP: 74690-900, Goiânia-GO, ou pelos 

Correios - SEDEX (nesse caso, a data limite para postagem será 11/11/2022), ou através do e-

mail ppgecon.face@ufg.br. Informações podem ser obtidas também pelo site 

ppgecon.face.ufg.br e pelo telefone: (62) 3521-1920. 

 

Leia-se: 

4.1. As inscrições poderão ser realizadas no período de 14/10/2022 a 06/01/2023, de 2ª feira a 6ª 

feira, exceto feriados, no horário de 8h às 16h, na Secretaria do Programa, situada na Sala nº 

2210 da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG, 

Alameda Palmeiras, Quadra D, Campus Samambaia – CEP: 74690-900, Goiânia-GO, ou pelos 

Correios - SEDEX (nesse caso, a data limite para postagem será 06/01/2023), ou através do e-

mail ppgecon.face@ufg.br. Informações podem ser obtidas também pelo site 

ppgecon.face.ufg.br e pelo telefone: (62) 3521-1920. 

 

Onde se lê: 

4.2.  Para inscrições via SEDEX, o comprovante de envio da encomenda, com o número que permite 

rastreamento, deve ser encaminhado até 11/11/2022 para o e-mail do Programa, a saber: 

ppgecon.face@ufg.br. Para inscrições feitas via correio eletrônico, a documentação deverá ser 

enviada no formato *.PDF, devendo ser  escaneada quando houver a necessidade de assinatura 

do(a) candidato(a). 

Leia-se : 

4.2.  Para inscrições via SEDEX, o comprovante de envio da encomenda, com o número que permite 

rastreamento, deve ser encaminhado até 06/01/2023 para o e-mail do Programa, a saber: 

ppgecon.face@ufg.br. Para inscrições feitas via correio eletrônico, a documentação deverá ser 

enviada no formato *.PDF, devendo ser  escaneada quando houver a necessidade de assinatura 

do(a) candidato(a). 
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No item 4.4, onde se lê: 

j) Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). 

A guia de recolhimento (GRU) deverá ser obtida junto à secretaria do PPGECON, 

pessoalmente, no endereço mencionado no item 4.1 ou por meio do endereço eletrônico 

ppgecon.face@ufg.br (no campo assunto, informe PS - GRU 03/2022; enviar nome completo, 

e CPF e endereço com CEP no corpo do e-mail). A guia será fornecida aos(às) candidatos(as) 

até 08/11/2022, impreterivelmente. 

 

Leia-se: 

j) Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). 

A guia de recolhimento (GRU) deverá ser obtida junto à secretaria do PPGECON, 

pessoalmente, no endereço mencionado no item 4.1 ou por meio do endereço eletrônico 

ppgecon.face@ufg.br (no campo assunto, informe PS - GRU 03/2022; enviar nome completo, 

e CPF e endereço com CEP no corpo do e-mail). A guia será fornecida aos(às) candidatos(as) 

até 04/01/2023, impreterivelmente. 

Onde se lê: 

4.8. O resultado preliminar das inscrições homologadas será divulgado no dia 14/11/2022, no site do 

Programa: ppgecon.face.ufg.br e no Mural da Secretaria do Programa. Não serão homologadas 

as inscrições com documentação incompleta ou que não atendam às condições exigidas neste 

Edital, sendo que, a critério da Comissão de Seleção, outros documentos poderão ainda ser 

solicitados. 

Leia-se: 

4.8. O resultado preliminar das inscrições homologadas será divulgado no dia 09/01/2023, no site 

do Programa: ppgecon.face.ufg.br e no Mural da Secretaria do Programa. Não serão 

homologadas as inscrições com documentação incompleta ou que não atendam às condições 

exigidas neste Edital, sendo que, a critério da Comissão de Seleção, outros documentos poderão 

ainda ser solicitados. 

 

Onde se lê: 

4.9. Havendo recurso ao resultado preliminar à homologação das inscrições, que obedeça ao prazo 

das 48 horas, contadas a partir da divulgação, considerando os dias úteis, novo resultado será 

divulgado no dia 18/11/2022, no site do Programa (ppgecon.face.ufg.br) e no Mural da 

Secretaria. 

 

Leia-se: 

4.9. Havendo recurso ao resultado preliminar à homologação das inscrições, que obedeça ao prazo 

das 48 horas, contadas a partir da divulgação, considerando os dias úteis, novo resultado será 

divulgado no dia 13/01/2023, no site do Programa (ppgecon.face.ufg.br) e no Mural da 

Secretaria. 
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Onde se lê: 

5.2. Haverá divulgação prévia da comissão de seleção (21/11/2022), com o devido afastamento no 

caso de impedimento ou suspeição. A divulgação final dos nomes dos(as) docentes que irão 

compor a comissão de seleção será dia 24/11/2022. 

 

Leia-se: 

5.2. Haverá divulgação prévia da comissão de seleção (16/01/2023), com o devido afastamento no 

caso de impedimento ou suspeição. A divulgação final dos nomes dos(as) docentes que irão 

compor a comissão de seleção será dia 19/01/2023. 

 

Onde se lê: 

5.20. O resultado preliminar, com a classificação, a pontuação final e todas as notas obtidas por 

todos(as) os(as) candidatos(as), será homologado e divulgado pela Coordenadoria do 

PPGECON no dia 12/12/2022 na homepage https://ppgecon.face.ufg.br. No resultado 

preliminar do Processo Seletivo, serão indicados(as) os(as) candidatos(as) autodeclarados(as) 

PPI e quais foram selecionados(as) pelo sistema de cotas. 

 

Leia-se: 

5.20. O resultado preliminar, com a classificação, a pontuação final e todas as notas obtidas por 

todos(as) os(as) candidatos(as), será homologado e divulgado pela Coordenadoria do 

PPGECON no dia 07/02/2023 na homepage https://ppgecon.face.ufg.br. No resultado 

preliminar do Processo Seletivo, serão indicados(as) os(as) candidatos(as) autodeclarados(as) 

PPI e quais foram selecionados(as) pelo sistema de cotas. 

 

Onde se lê: 

5.22. O resultado final do processo seletivo será homologado pela Coordenadoria do Programa e 

divulgado em 15/12/2022 na homepage https://ppgecon.face.ufg e no mural da Secretaria do 

PPGECON. No resultado final do Processo Seletivo, serão indicados(as) os(as) candidatos(as) 

autodeclarados(as) PPI e quais foram selecionados(as) pelo sistema de cotas. 

 

Leia-se: 

5.22. O resultado final do processo seletivo será homologado pela Coordenadoria do Programa e 

divulgado em 10/02/2023 na homepage https://ppgecon.face.ufg e no mural da Secretaria do 

PPGECON. No resultado final do Processo Seletivo, serão indicados(as) os(as) candidatos(as) 

autodeclarados(as) PPI e quais foram selecionados(as) pelo sistema de cotas. 

 

Onde se lê: 

Quadro 1. Cronograma sintético previsto do processo seletivo. 

Data Atividade 

03/10  Publicação do Edital 01/2022 

04/10/2022 a 

05/10/2022 
Prazo para impugnação do edital 
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07/10/2022 Resultado das solicitações de impugnação do edital 

14/10/2022 a 

11/11/2022 
Período de inscrição 

24/10/2022 a 

28/10/2022 
Prazo para solicitação de isenção da taxa de inscrição 

31/10/2022 Resultado preliminar dos pedidos de isenção de taxa 

01/11/2022 a 

03/11/2022 

Período de recurso contra o Resultado Preliminar dos pedidos de isenção de 

taxa 

04/11/2022 Resultado Final dos pedidos de isenção de taxa 

08/11/2022 Prazo final para solicitar a GRU 

14/11/2022 Resultado preliminar da homologação das inscrições 

17/11/2022 Prazo final para interposição de recurso contra a homologação das inscrições 

18/11/2022 Resultado final da homologação das inscrições 

21/11/2022 Publicação dos componentes da Comissão de Seleção 

23/11/2022 Prazo final para interposição de recurso contra a composição da Comissão de 

Seleção 

24/11/2022 Resultado final da composição da Comissão de Seleção 

28/11/2022 Realização da Prova Escrita (PE) e da Prova de Inglês (EI) (PRESENCIAL) 

29/11/2022 Resultado preliminar das notas das PE e EI 

01/12/2022 Prazo Final para interposição de recurso contra os resultados da Prova Escrita 

(PE) e da Prova de Inglês (EI) 

02/12/2022 Divulgação do resultado final das notas de PE e EI 

03/12/2022 Realização da análise do currículo 

07/12/2022 Divulgação do resultado preliminar da análise do currículo 

09/12/2022 Prazo Final para interposição de recurso contra o(s) resultado(s) da Análise 

do Currículo 

12/12/2022 Resultado Final da Análise do Currículo 

12/12/2022 Resultado Preliminar do Processo Seletivo 

14/12/2022 Prazo para interposição de recursos do resultado preliminar 

15/12/2022 Prazo final do Processo Seletivo 

01/03/2023 a 

03/03/2023 
Período de matrícula 
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Leia-se: 

Quadro 1. Cronograma sintético previsto do processo seletivo. 

 

Data Atividade 

03/10 Publicação do Edital 01/2022 

04/10/2022 a 

05/10/2022 
Prazo para impugnação do edital 

07/10/2022 Resultado das solicitações de impugnação do edital 

14/10/2022 a 

06/01/2023 
Período de inscrição 

24/10/2022 a 

28/10/2022 
Prazo para solicitação de isenção da taxa de inscrição 

31/10/2022 Resultado preliminar dos pedidos de isenção de taxa 

01/11/2022 a 

03/11/2022 

Período de recurso contra o Resultado Preliminar dos pedidos de isenção de 

taxa 

04/11/2022 Resultado Final dos pedidos de isenção de taxa 

04/01/2023 Prazo final para solicitar a GRU 

09/01/2023 Resultado preliminar da homologação das inscrições 

12/01/2023 Prazo final para interposição de recurso contra a homologação das inscrições 

13/01/2023 Resultado final da homologação das inscrições 

16/01/2023 Publicação dos componentes da Comissão de Seleção 

18/01/2023 
Prazo final para interposição de recurso contra a composição da Comissão de 

Seleção 

19/01/2023 Resultado final da composição da Comissão de Seleção 

23/01/2023 Realização da Prova Escrita (PE) e da Prova de Inglês (EI) (PRESENCIAL) 

24/01/2023 Resultado preliminar das notas das PE e EI 

26/01/2023 
Prazo Final para interposição de recurso contra os resultados da Prova Escrita 

(PE) e da Prova de Inglês (EI) 

27/01/2023 Divulgação do resultado final das notas de PE e EI 

30/01/2023 Realização da análise do currículo 

01/02/2023 Divulgação do resultado preliminar da análise do currículo 

03/02/2023 
Prazo Final para interposição de recurso contra o(s) resultado(s) da Análise 

do Currículo 

07/02/2023 Resultado Final da Análise do Currículo 

07/02/2023 Resultado Preliminar do Processo Seletivo 

09/02/2023 Prazo para interposição de recursos do resultado preliminar 

10/02/2023 Prazo final do Processo Seletivo 

01/03/2023 a 

03/03/2023 
Período de matrícula 


