
 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 003/2016 AO EDITAL Nº 005/2016 (EDITAL REFERENTE AO 

PROCESSO SELETIVO - PS 2017 - DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO - MESTRADO 

PROFISSIONAL EM ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CENTRO DE ENSINO E PESQUISA 

APLICADA À EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – PPGEEB/CEPAE/UFG) 

 

A Coordenação do PPGEEB/CEPAE/UFG torna público o presente EDITAL COMPLEMENTAR Nº 

3/2016, que retifica o item 5.5 do Edital nº 005/2016, referente ao calendário do processo 

seletivo que estabelece as seguintes alterações nas datas previstas deste processo, a partir da 

alteração publicada no Edital Complementar nº002/2016: 

NOVEMBRO 2016  

09 (quarta-feira) - Resultado dos recursos e divulgação do resultado final da 1ª etapa do PS 

2017. 

10 e 11 (quinta-feira e sexta-feira) – Entrega de 4 (quatro) cópias do Projeto de Pesquisa, 

redigido segundo o Formulário Padrão de Elaboração de Projeto de Pesquisa (modelo 

disponível no site do Programa (https://pos.cepae.ufg.br - PS 2017), sendo 3 (três) impressas e 

uma digital (a ser enviada ao endereço eletrônico – selecao.ppgeeb@gmail.com , pelos 

candidatos aprovados na 1ª Etapa do PS 2017.  A cópia digital do projeto deverá ser enviada 

em uma mensagem que contenha o nome completo e número do CPF do candidato. O arquivo 

do projeto deve ser salvo em formato pdf e denominado pelo CPF do candidato (ex: 

456758098-67.pdf) e no campo ASSUNTO da mensagem deve constar PS2017 e o nome e 

sobrenome do candidato (ex: PS2017GeneLyra). Projetos redigidos fora do padrão solicitado 

não serão aceitos.  

Atenção: as cópias impressas dos projetos deverão ser entregues, pessoalmente ou por 

procuração, na secretaria do PPGEEB/CEPAE/UFG, que estará temporariamente localizada no 

Departamento de Educação Infantil do CEPAE/UFG (antiga Creche/UFG), no Campus 

Samambaia, no horário de 13h30 às 17h. 

18 (sexta-feira) – Resultado da 2ª Etapa do PS 2017.  

21 (segunda-feira) - Período para interposição de recursos à 2ª Etapa do PS 2017.  

23 (quarta-feira) - Resultado dos recursos, divulgação do resultado final da 2ª etapa do PS 

2017, bem como do local e horário da prova oral (3ª etapa)  

24 a 29 (de quinta-feira à terça-feira) - 3ª etapa do PS 2017 (Prova oral).  

30 (quarta-feira) – Resultado da 3ª etapa do PS 2017.  

https://pos.cepae.ufg.br/


 

 

 

DEZEMBRO 2016  

01 (quinta-feira) – Período para interposição de recursos do resultado da 3ª etapa do PS 2017.  

01 (quinta-feira) - Divulgação do local e horário da prova de suficiência (4ª etapa).  

02 (sexta-feira) - Resultado dos recursos e divulgação do resultado da 3ª etapa do PS 2017. 

05 (segunda-feira) – Prova de suficiência em Língua Estrangeira – 4ª etapa do PS 2017.  

13 (terça-feira) – Resultado da prova de suficiência em Língua Estrangeira. 

14 (quarta-feira) - Período para interposição de recursos do resultado da 4ª etapa do PS 2017. 

15 (quinta-feira) - Resultado dos recursos e divulgação do resultado da 4ª etapa do PS 2017.  

19 (segunda- feira) – Publicação da homologação do resultado final do PS 2017.  

20 (terça-feira) - Período para interposição de recursos do resultado final do PS 2017.  

21 (quarta-feira) - Resultado dos recursos e divulgação final do resultado do PS 2017.  

 

FEVEREIRO 2017  

Matrículas (a ser divulgado)  

 

MARÇO 2017  

Início das aulas (a ser divulgado) 


