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EDITAL Nº1 DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL N. 002/2017: SELEÇÃO DE 

ESTUDANTES ESPECIAIS PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ENFERMAGEM 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PPGENF) da 

Faculdade de Enfermagem (FEN) da Universidade Federal de Goiás (UFG) torna 

público Edital n. 1 de Retificação ao Edital de abertura de inscrições para a seleção de 

alunos especiais em disciplinas oferecidas pelo Programa no segundo semestre de 

2017. 

 

Onde se lê: 

2.1 No ato da inscrição deverão ser entregues na Secretaria do PPGENF-FEN/UFG 

os seguintes documentos: 

a) Uma ficha de inscrição para cada disciplina de interesse do candidato 
(disponível em: ppgenf.fen.ufg.br/p/1410-formularios) devidamente 

preenchida e assinada pelo candidato; 

b) Carta de intenção expondo os motivos pelos quais pretende cursar a 

disciplina (máximo de uma página formato A4, fonte Arial 12, com 
espaçamento entre linhas de 1,5), em versão impressa – uma cópia 

para cada disciplina de interesse do candidato; 

c) Cópia do diploma de Graduação – uma cópia para cada disciplina de 
interesse do candidato; 

d) Cópia do histórico escolar do curso de Graduação – uma cópia para 
cada disciplina de interesse do candidato; 

e) Curriculum Lattes atualizado – uma cópia para cada disciplina de 
interesse do candidato; 

f) Comprovante do pagamento da taxa de inscrição (GRU) no valor de R$ 

120,00 (cento e vinte reais). A GRU deverá ser solicitada  via e-mail  
ppgenf.selecao.ufg@gmail.com (colocar no campo assunto: “GRU – 

Processo seletivo – ALUNO ESPECIAL 2017/2” e no texto do e-mail: nome 
completo e CPF do candidato, até o dia 10 de agosto de 2017. Para 
emissão da GRU, é indispensável informar nome completo e CPF. 

 
Leia-se: 

 

2.1 No ato da inscrição deverão ser entregues na Secretaria do PPGENF-FEN/UFG 
os seguintes documentos:  

 

a) Uma ficha de inscrição para cada disciplina de interesse do candidato 
(disponível em: ppgenf.fen.ufg.br/p/1410-formularios) devidamente 

preenchida e assinada pelo candidato;  

b) Original e cópia do RG e do CPF - uma cópia para cada disciplina de 
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interesse do candidato;  

c) Carta de intenção expondo os motivos pelos quais pretende cursar a disciplina 
(máximo de uma página formato A4, fonte Arial 12, com espaçamento entre 

linhas de 1,5), em versão impressa – uma cópia para cada disciplina de 
interesse do candidato;  

d) Original e cópia do diploma de Graduação – uma cópia para cada disciplina 
de interesse do candidato;  

e) Original e cópia cópia do histórico escolar do curso de Graduação – uma cópia 

para cada disciplina; 

f) Curriculum Lattes atualizado – uma cópia para cada disciplina de 

interesse do candidato; 

g) Comprovante do pagamento da taxa de inscrição (GRU) no valor de R$ 120,00 
(cento e vinte reais). A GRU deverá ser solicitada  via e-mail  

ppgenf.selecao.ufg@gmail.com (colocar no campo assunto: “GRU – Processo 
seletivo – ALUNO ESPECIAL 2017/2” e no texto do e-mail: nome completo e 

CPF do candidato, até o dia 10 de agosto de 2017. Para emissão da GRU, é 
indispensável informar nome completo e CPF. 

  

 
 

Goiânia, 06 de julho de 2017. 

 

 

 

Profa. Dra. Lizete Malagoni de A. C. Oliveira 

Coordenadora do PPGENF-FEN/UFG 
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