
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PROJETO E CIDADE 
EDITAL Nº 006/2016 

 
ERRATA AO EDITAL DE SELEÇÃO Nº 005/2016 

 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Projeto e Cidade da Faculdade de 
Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás torna pública a retificação dos subitens 
2.3, 2.5, 2.7, 4.2, 4.4, 4.8, 5.2.6, 5.2.7, 5.3.5 e 7.1, conforme a seguir especificado, 
permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital: 
 
[...] 
2.3. As inscrições serão realizadas na Secretaria do Programa Projeto e Cidade, localizada na 
Faculdade de Artes Visuais, sala 35, no Campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás, 
Goiânia-Go, de 2a a 6a de 8:30 às 11:30 e das 14:00 às 17:00hs.  
Endereço:           Programa de Pós-Graduação em PROJETO E CIDADE  
                             Faculdade de Artes Visuais – sala 35  
                             Campus Samambaia, Av. Esperança, s/n.  
                             CEP: 74690-900 - Goiânia – GO  
                             E-mail: projetoecidade@gmail.com 
                             Telefone: (62) 3521 1413  
                             Home Page: projetoecidade.fav.ufg.br 
 
[...] 
2.5. No ato da inscrição, deverão ser entregues os seguintes documentos; a. Formulário de 
inscrição preenchido: download no site projetoecidade.fav.ufg.br 
 
[...] 
2.7. O resultado das inscrições homologadas será divulgado na data especificada no 
CALENDÁRIO do PROCESSO de SELEÇÃO, no site do Programa: projetoecidade.fav.ufg.br e no 
mural da Secretaria do PPG Projeto e Cidade [...].  
 
[...] 
4.2. Todas as fases do Processo Seletivo serão realizadas preferencialmente nas dependências 
da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás – UFG, situada no Campus 
Samambaia, em Goiânia-GO. A sala em que será realizado o processo de seleção será divulgada 
no site do PPG PROJETO E CIDADE projetoecidade.fav.ufg.br com a devida antecedência. 
 
[...] 
4.4. Recomenda-se aos candidatos que compareçam aos locais das provas presenciais com 15 
(quinze) minutos de antecedência. O prazo máximo de tolerância para o acesso aos locais de 
prova, tanto do Exame de Suficiência em língua estrangeira quanto da Entrevista (Exame Oral), 
será de 10 (dez) minutos. 
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[...] 
4.8. As folhas em branco distribuídas para o Exame de Suficiência em língua estrangeira serão 
previamente numeradas mediante etiquetas e o rigoroso controle da Comissão de Seleção. 
Qualquer forma direta ou indireta de identificação do candidato nas folhas de prova implicará 
na eliminação automática do mesmo deste processo seletivo.  
 
[...] 
5.2.6. O Exame de Suficiência em Língua Estrangeira será realizado na data especificada no 
CALENDÁRIO do PROCESSO de SELEÇÃO, nas dependências da FAV-UFG, das 08:30 às 12:30 
horas. 
 
[...] 
5.2.7. O resultado do Exame de Suficiência em Língua Estrangeira será divulgado na data 
especificada no CALENDÁRIO do PROCESSO de SELEÇÃO, no mural da Secretaria do Programa 
de Pós-Graduação PROJETO E CIDADE da FAV-UFG e em seu site: projetoecidade.fav.ufg.br.  
 
[...] 
5.3.5. As notas de cada candidato, obtidas nessa fase de Exame Oral, serão divulgadas somente 
quando da publicação do Resultado Final do Processo Seletivo, na data especificada no 
CALENDÁRIO do PROCESSO de SELEÇÃO, no mural da Secretaria do Programa de Pós-Graduação 
PROJETO E CIDADE da FAV-UFG e em seu site: projetoecidade.fav.ufg.br.  
 
[...] 
 7.1. Os resultados finais serão divulgados na secretaria do PPG Projeto e Cidade e no site do 
Programa projetoecidade.fav.ufg.br na data especificada no CALENDÁRIO do PROCESSO de 
SELEÇÃO, especificando-se as notas finais atribuídas pela Comissão de Seleção em cada uma das 
etapas, a nota final de cada candidato, bem como a ordem geral de classificação dos aprovados 
  
 

 
Goiânia, 26 de setembro de 2016. 
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