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A coordenação do Curso de Especialização em Letramento Informacional: educação para a 
Informação (CELI) da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de 
Goiás, no exercício da direção do processo seletivo de cursista do Celi, usando de suas 
atribuições estatutárias e regimentais, resolve retificar o Edital n.º 01/2017, publicado no sítio 
(https://biblioteconomia.fic.ufg.br/) de biblioteconomia no dia 02/03/2017, seção 9, página 05: 

 

Onde se lê: 

 

9 DO CRONOGRAMA  

Todas as etapas do processo seletivo serão publicadas no link https://biblioteconomia.fic.ufg.br/ 
e obedecerão ao cronograma do quadro seguinte.  

Etapa do Processo Seletivo:  Período:  

Período de inscrições  06 a 19 de março de 2017.  

Resultado preliminar do processo seletivo.  22 de março de 2017.   

Período para eventual interposição de recurso referente à 

primeira etapa.  

23 e 24 de março de 2017.  

  

Resposta a eventuais recursos.   

Resultado final do processo seletivo.  
25 de março de 2017.  

Cadastro e matrícula dos candidatos classificados em 1a 

chamada.  

27 a 28 de março de 2017.  

Publicação da 2ª chamada, caso exista.  01 de março de 2017.  

Cadastro e matrícula dos candidatos classificados em 2a 

chamada.  

02 e 03 de abril de 2017.  

Início do Curso no Ambiente Virtual de Aprendizagem – 

Moodle.  

07 de abril de 2017.  

  

 

Leia-se: 

 

9 DO CRONOGRAMA  

Todas as etapas do processo seletivo serão publicadas no link https://biblioteconomia.fic.ufg.br/ 
e obedecerão ao cronograma do quadro seguinte.  

Etapa do Processo Seletivo: Período: 

Período de inscrições 06 a 19 de março de 2017. 

Resultado preliminar do processo seletivo. 24 de março de 2017. 
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Período para eventual interposição de recurso referente 

ao resultado preliminar do processo seletivo. 
25 e 26 de março de 2017. 

Resposta a eventuais recursos. 28 de março de 2017. 

Resultado final do processo seletivo. 
 

29 de março de 2017. 

Cadastro e matrícula dos candidatos classificados em 1a 

chamada. 
30 a 31 de março de 2017. 

Publicação da 2ª chamada, caso exista. 01 de abril de 2017. 

Cadastro e matrícula dos candidatos classificados em 2a 

chamada. 
02 e 03 de abril de 2017. 

Início do Curso no Ambiente Virtual de Aprendizagem – 

Moodle. 
07 de abril de 2017. 

  

 

 

Goiânia, 22 de março de 2017 
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Profª. Drª.: Suely Henrique de Aquino Gomes 

Coordenadora do Curso de Especialização 
em Letramento Informacional: educação para a informação 


