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EDITAL N
o
 21/2017-PROPE 

 

RETIFICA AS EXIGÊNCIAS E APRESENTAÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

DISCENTE, EDITAL N
o
 09/2017-PROPE, DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO DE 15 DE SETEMBRO DE 2017 

 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de Goiás – 

PUC Goiás, de ordem do Magnífico Reitor, faz saber a todos os interessados que foram 

retificados os itens Apresentação, 4.4 e 5.16 referentes do Edital N
o
 09/2017-PROPE, de 15 

de setembro de 2017 do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em EDUCAÇÃO, 

conforme abaixo: 

 

Onde se lê: 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de Goiás – 

PUC Goiás, de ordem do Magnífico Reitor, faz saber a todos os interessados que estão abertas, 

no período de 15/09/2017 a 31/10/2017, as inscrições para o Processo de Seleção Discente 

2018 ao PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 

(Mestrado e Doutorado). 

 

Leia-se: 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de Goiás – 

PUC Goiás, de ordem do Magnífico Reitor, faz saber a todos os interessados que estão abertas, 

no período de 15/09/2017 a 27/10/2017, as inscrições para o Processo de Seleção Discente 

2018 ao PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 

(Mestrado e Doutorado). 

 

 

Onde se lê: 

4.4 A inscrição será efetivada mediante pagamento da respectiva taxa e entrega dos 

documentos exigidos, junto à Secretaria do Programa ou enviados pelos Correios (SEDEX). 

Caso a documentação seja enviada por meio de SEDEX – Encomenda Expressa da Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), deverá ser postada até o último dia do período de 

inscrição (31/10/2017) e enviada cópia digitalizada do comprovante da remessa dos correios 

para o endereço eletrônico: pos.efph@pucgoias.edu.br. 

 

Leia-se: 

4.4 A inscrição será efetivada mediante pagamento da respectiva taxa e entrega dos 

documentos exigidos, junto à Secretaria do Programa ou enviados pelos Correios (SEDEX). 

Caso a documentação seja enviada por meio de SEDEX – Encomenda Expressa da Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), deverá ser postada até o último dia do período de 

inscrição (27/10/2017) e enviada cópia digitalizada do comprovante da remessa dos correios 

para o endereço eletrônico: pos.efph@pucgoias.edu.br.  
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Onde se lê: 

5.16. Diploma do curso de Mestrado (original e cópia ou cópia autenticada) ou declaração de 

conclusão do curso de Mestrado (original e cópia ou cópia autenticada) emitida pela Instituição 

de Ensino Superior da qual o candidato é egresso;  

 

Leia-se: 

5.16. Diploma ou declaração de conclusão do curso de Mestrado (original e cópia ou cópia 

autenticada) emitido pela IES do qual o candidato é egresso. No caso em que o candidato 

estiver defendendo sua dissertação no semestre corrente, deverá apresentar o atestado de 

provável defesa e, até o início das aulas, a Ata de Defesa e/ou Diploma de Mestre. Caso não 

apresente a referida documentação, terá sua matrícula cancelada; 

 

 

Goiânia, 26 de setembro de 2017. 

 

 

 

 

Profa. Dra. Milca Severino Pereira 

Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa – PUC Goiás 

 

 

 

 

 
INFORMAÇÕES: 

Secretaria de Pós-Graduação Stricto Sensu da Escola de Formação de Professores e Humanidades. 

Telefone: (62) 3946-1673 / 3946-1674 

E-mail do Programa: pos.edu@pucgoias.edu.br  

E-mail da Secretaria: pos.efph@pucgoias.edu.br 
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