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EXAME DE PROFICIÊNCIA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO

Retificação nº 01, de 10 de maio de 2021

O Chefe do Departamento de Áreas Acadêmicas do Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia de Goiás (IFG), Câmpus Itumbiara, no uso de suas atribuições regimentais, resolve

alterar o Edital nº 009 / Câmpus Itumbiara / IFG, de 19 de abril de 2021, tornando públicas estas

alterações por meio da Retificação nº 01, de 10 de maio de 2021, de modo que tal edital passa a

vigorar com as alterações descritas a seguir.

Onde se lê:

5.3. Data limite para publicação dos resultados da análise das inscrições para o Exame de

Proficiência 2021/1 - Até dia 08 de maio de 2021.

Leia-se:

5.3. Data limite para publicação dos resultados da análise das inscrições para o Exame de

Proficiência 2021/1 - Até dia 12 de maio de 2021.

Onde se lê:

6.3. As orientações, conteúdo programático das disciplinas, referências bibliográficas, data,

horário e local de realização das provas do exame de proficiência de cada disciplina serão

divulgados na página eletrônica oficial do IFG-Câmpus Itumbiara, junto com a publicação dos

resultados da análise das solicitações de realização do exame de proficiência, até dia 08 de

maio de 2021.

6.4. Período de realização dos exames de proficiência : As avaliações serão aplicadas,

preferencialmente, entre os dias 10 e 21 de maio de 2021, conforme Calendário Acadêmico 2021.

Leia-se:

6.3. As orientações, conteúdo programático das disciplinas, referências bibliográficas, data,

horário e local de realização das provas do exame de proficiência de cada disciplina serão

divulgados na página eletrônica oficial do IFG-Câmpus Itumbiara, junto com a publicação dos

resultados da análise das solicitações de realização do exame de proficiência, até dia 12 de

maio de 2021.

6.4. Período de realização dos exames de proficiência : As avaliações serão aplicadas,

preferencialmente, entre os dias 10 e 28 de maio de 2021.

Onde se lê:

7.1. O resultado das avaliações dos exames de proficiência serão divulgados pelo Departamento

de Áreas Acadêmicas até o dia 31 de maio de 2021, conforme previsão estabelecida no

Calendário Acadêmico 2021.

Leia-se:

7.1. O resultado das avaliações dos exames de proficiência serão divulgados pelo Departamento

de Áreas Acadêmicas até o dia 07 de junho de 2021.
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