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  Coleção Atheneus 
RETIFICAÇÃO N. 3 DO EDITAL 002/2018-PROPPG 

 
 

A Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, por meio da 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG), endo em vista a publicação do 
Edital Nº 013/2016-PROPPG, resolve fazer as seguintes retificações: 
 
Onde se lê: 
6.2 A homologação das submissões será divulgada até as 18h do dia 29 de junho 
de 2018, no sítio: http://www.ifg.edu.br/proppg/index.php/edital-XX2018. 
 
Deve-se ler: 
6.2 A homologação das submissões será divulgada até as 18h do dia 4 de julho 
de 2018, no sítio: http://www.ifg.edu.br/proppg/index.php/edital-XX2018. 
 
No item 12, do cronograma, onde se lê: 

Lançamento do Edital 30 de janeiro de 2018 
Submissão de propostas 15 de maio a 25 de junho de 2018 
Homologação das submissões 29 de junho de 2018 
Período para recurso da homologação 2 e 3 de julho de 2018 
Resultado dos recursos da homologação 13 de julho de 2018 
Período de avaliação 16 de julho a 5 de novembro de 2018 

Divulgação do resultado preliminar 9 de novembro de 2018 
Período para recurso do resultado preliminar 12 a 14 de novembro de 2018 
Resultado dos recursos do resultado preliminar 4 de dezembro de 2018 
Divulgação do resultado final 5 de dezembro de 2018 
Contrato entre o(a) autor(a) e a Editora 5 de dezembro de 2018 a 20 de janeiro de 2019 
Previsão de publicação 1º semestre de 2020 

 
Leia-se: 
Lançamento do Edital 30 de janeiro de 2018 
Submissão de propostas 15 de maio a 25 de junho de 2018 
Homologação das submissões 4 de julho de 2018 
Período para recurso da homologação 5 e 6 de julho de 2018 
Resultado dos recursos da homologação 16 de julho de 2018 

Período de avaliação 16 de julho a 5 de novembro de 2018 
Divulgação do resultado preliminar 9 de novembro de 2018 
Período para recurso do resultado preliminar 12 a 14 de novembro de 2018 
Resultado dos recursos do resultado preliminar 4 de dezembro de 2018 
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Divulgação do resultado final 5 de dezembro de 2018 
Contrato entre o(a) autor(a) e a Editora 5 de dezembro de 2018 a 20 de janeiro de 2019 

Previsão de publicação 1º semestre de 2020 
 
 
 
Os demais itens, subitens e anexos do Edital permanecem inalterados. 
 
 

 
Goiânia, 29 de junho de 2018. 

 
 
 
 

Vanderleida Rosa de Freitas e Queiroz 
Coordenadora da Editora IFG 

 Écio Naves Duarte  
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 

 


