
 

 
 

 

 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL 
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE ENGENHARIA  

 
RESOLUÇÃO QUE TRATA DA SELEÇÃO DE DISCENTES REGULARES E ESPECIAIS 

NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL (PPGEC) 
 

RESOLUÇÃO CPG_PPGEC Nº 05/2019 

 

Dispõe sobre a seleção de discentes regulares e especiais do 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, da Unidade 
Acadêmica Especial de Engenharia, da Regional Catalão, da 
Universidade Federal de Goiás.  
 

A Coordenadoria Colegiada do Programa de Pós-Graduação stricto sensu – Mestrado em Engenharia 
Civil (PPGEC), da Unidade Acadêmica Especial de Engenharia, da Regional Catalão, da Universidade 
Federal de Goiás, no uso de suas atribuições, objetivando atender ao Regulamento Geral e ao 
Regimento Interno do referido Programa, RESOLVE: 
 
I CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
I.1 De acordo com o Art. 13 do Regulamento do PPGEC, o corpo discente do PPGEC será constituído 

por estudantes regulares e especiais, definidos segundo Art. 102 do Estatuto da UFG, como: 
     i)Estudante regular é aquele matriculado no curso de Mestrado. 
     ii)Estudante especial é aquele inscrito em disciplinas isoladas do curso de Mestrado. 

I.2 De acordo com o Art. 16 do Regulamento do PPGEC, o processo seletivo do Programa de Pós-
graduação em Engenharia Civil (PPGEC) será regido por Edital específico elaborado por uma 
comissão nomeada pela Coordenação do PPGEC, devendo ser aprovado pela CPG e também pelas 
Coordenações de Pesquisa e Pós-graduação das Regionais da UFG ou pela PRPG. 

I.3 De acordo com o Art. 14 do Regulamento do PPGEC, a cada semestre, o Programa de Pós-
graduação em Engenharia Civil (PPGEC) deverá divulgar, por meio de Edital do processo seletivo, 
as vagas disponíveis para os estudantes especiais nas disciplinas oferecidas, bem como os requisitos 
exigidos para seu ingresso, após a matrícula dos estudantes regulares. 

 
II DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E SUAS ATRIBUIÇÕES 
 
II.1 De acordo com o Art. 18 do Regulamento do PPGEC, o processo seletivo do Programa de Pós-

graduação em Engenharia Civil (PPGEC) deverá ser conduzido por comissão constituída por 
docentes do Programa e aprovada pela CPG. 

II.2 De acordo com o § 1º do Art. 18 do Regulamento do PPGEC, a comissão responsável pelo 
processo seletivo deverá ser divulgada previamente, com prazo suficiente para solicitação e 
julgamento de afastamento de um ou mais membros, em casos de impedimento ou suspeição. 

II.3 De acordo com o § 2º do Art. 18 do Regulamento do PPGEC, o candidato com inscrição 
homologada poderá alegar suspeição contra qualquer membro ou suplente da Banca Examinadora, 
no prazo de dois dias úteis, a contar da divulgação, em aviso público no sítio da internet, dos 



 

 
 

componentes da banca, formalizada em petição devidamente fundamentada e instruída com provas 
pertinentes, destinada à CPG, apontando uma ou mais restrições estabelecidas nos Artigos 18 e 20 
da Lei No. 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 

II.4 De acordo com o § 3º do Art. 18 do Regulamento do PPGEC, cabe ao presidente da comissão de 
seleção a responsabilidade pela organização dos trabalhos, pela divulgação dos resultados e pela 
resposta inicial a questionamentos relativos ao processo seletivo. 

II.5 De acordo com o § 4º do Art. 18 do Regulamento do PPGEC, para a análise e a correção das 
diferentes formas de avaliação dos processos seletivos, a comissão do processo seletivo poderá 
nomear subcomissões examinadoras.  

II.6 De acordo com o § 5º do Art. 18 do Regulamento do PPGEC presidente da comissão de seleção 
deverá reportar à CPG o resultado final do processo seletivo, encerrando formalmente os trabalhos 
da comissão de seleção. 

 
III DO EDITAL DE SELEÇÃO DOS DISCENTES REGULARES 
 

III.1 De acordo com o § 5º do Art. 12 do Regulamento do PPGEC, no ato da inscrição do processo 
seletivo o aluno deverá indicar os nomes de quatro possíveis orientadores, em ordem de preferência. 
A definição do orientador será feita após classificação dos candidatos, conforme critérios 
estabelecidos no edital de seleção. 

III.2 De acordo com o § 1º do Art. 15 do Regulamento do PPGEC, para admissão ao Programa de Pós-
graduação em Engenharia Civil (PPGEC), será exigida a titulação mínima de graduado em 
Engenharia Civil ou áreas afins, em cursos reconhecidos pelo MEC, exceto nos casos excepcionais 
previstos no Regulamento do PPGEC. 

III.3De acordo com o § 2º do Art. 15 do Regulamento do PPGEC, está assegurada a inscrição de 
candidatos que, apesar de não possuírem a titulação exigida, estejam aptos a obtê-la e a apresentá-la 
quando da primeira matrícula no Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil (PPGEC). 

III.4 De acordo com o § 3º do Art. 15 do Regulamento do PPGEC excepcionalmente, estudantes 
cursando a graduação, dotados de extraordinária competência, poderão ser admitidos aos cursos de 
Mestrado, condicionado ao atendimento de normas específicas aprovadas pela Coordenadoria de 
Pós-Graduação e com aprovação da CSPPG. 

III.5 De acordo com o Art. 16 do Regulamento do PPGEC, dentre os documentos exigidos no edital 
para a inscrição dos candidatos no processo seletivo, devem constar: 

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida;  

b) Termo de autodeclaração preenchido, se for o caso;  

c) Cópia autenticada do documento de Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

d) Cópia autenticada da Carteira de Identidade ou, no caso de estrangeira/o, do 
Passaporte, do RNE ou documento similar;  

e) Cópia autenticada do título de eleitor, acompanhado da comprovação de quitação 
com a Justiça Eleitoral;  

f) Cópia autenticada do comprovante de quitação com o serviço militar para os 
homens, salvo se o candidato for estrangeiro;  

g) Cópia autenticada do Diploma de Graduação ou comprovante de que concluirá o 
Curso de Graduação até a data da matrícula;  

h) Cópia autenticada do Histórico Escolar de Graduação;  



 

 
 

i) 01 Fotografia 3x4 recente;  

j) Currículo Lattes impresso atualizado e devidamente comprovado, referente aos 
últimos 5 anos 

III.6 De acordo com o § 3º do Art. 16 do Regulamento do PPGEC, a CPG providenciará a publicação 
do Edital após ciência da Chefia da Unidade Acadêmica Especial em Engenharias e aprovação 
pela Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação da Regional Catalão da UFG ou pela PRPG. 

III.7 De acordo com o § 4º do Art. 16 do Regulamento do PPGEC, o período delimitado para a 
inscrição no processo seletivo não deverá ser menor que quinze (15) dias. 

III.8 De acordo com o § 5º do Art. 16 do Regulamento do PPGEC, o número máximo de vagas 
oferecidas em cada processo de seleção e a lista de docentes aptos a atuarem como orientadores 
por possuírem produção intelectual em conformidade ao exigido pela área de avaliação na 
CAPES serão determinados pela CPG, considerando inclusive a legislação específica da UFG 
sobre ações afirmativas na Pós-graduação. 

III.9 De acordo com o Art. 17 do Regulamento do PPGEC, o processo seletivo do PPGEC constará de, 
no mínimo, duas avaliações, com pesos e critérios de correção explicitados no Edital específico. 

III.10 De acordo com o § 1º do Art. 17 do Regulamento do PPGEC, as formas de avaliação deverão 
ser definidas considerando as seguintes opções: prova de conhecimento específico ou prova 
prática, exame oral, análise de projeto de pesquisa, análise de curriculum vitae, esta última 
obrigatoriamente de caráter classificatório. 

III.11 De acordo com o § 2º do Art. 17 do Regulamento do PPGEC, exames de suficiência em língua 
estrangeira deverão compor o processo seletivo, por meio de prova escrita constante nas etapas 
do processo ou apresentação de certificação de suficiência emitida por instituições reconhecidas 
pelo MEC 

III.12 De acordo com o § 3º do Art. 17 do Regulamento do PPGEC, candidatos estrangeiros estarão 
dispensados de exames de suficiência em sua língua materna, que será contabilizada para efeito 
de comprovação de suficiência, devendo ser obrigatória, entretanto, a verificação de suficiência 
em língua portuguesa. 

III.13 De acordo com o § 4º do Art. 17 do Regulamento do PPGEC, os resultados preliminar e final do 
processo seletivo deverão ser publicados conforme orientações definidas em Edital específico, 
no qual deverão constar cronograma e local para publicação. 

 
IV DOS DISCENTES ESPECIAIS 

IV.1 Podem participar do PPGEC como alunos especiais: 

        i) alunos de graduação da UFG, obedecendo a resolução conjunta CONSUNI/CEPEC N. 01/2017, 
que dispões sobre a integração da graduação com a pós-graduação, desde que obedeçam a um dos 
seguintes critérios: a) tenha média global igual ou superior a oito (8,0) ou média relativa > 1,0, b) apresente 
carta de recomendação do professor-orientador em programas institucionais de iniciação científica e 
tecnológica, de extensão e cultura, iniciação à docência, educação tutorial, ou correlatos, justificando o 
interesse e a importância da disciplina para a formação do estudante; c) apresente carta-convite do 
professor responsável pela disciplina na pós-graduação, justificando o interesse e a importância da 
disciplina para a formação do estudante. 

        ii) portadores de Diploma de Graduação que estejam cursando ou não outros Programas de Pós-
Graduação Strictu Sensu externos a UFG;  

       iii) alunos de outras IES que queiram cursar disciplinas oferecidas pelo PPGEC em outras IES, no 
contexto de convênios nacionais ou internacionais, oriundos de projetos de cooperação aprovados 
pela CAPES, CNPq ou outras agências nacionais de fomento e cadastrados na PRPG (ver Art. 36 



 

 
 

do PPGEC). Note que tais disciplinas apesar de serem oferecidas pelo PPGEC em outras IES são 
registradas na oferta semestral de disciplinas regulares do PPGEC e, portanto, os alunos de outras 
IES devem ser cadastrados como alunos especiais.  

      iv) discentes de outros Programas de Pós-Graduação Strictu Sensu da UFG. 

IV.2 Aluno Especial não tem direito à orientação formalizada, nem a financiamentos do Programa 

IV.3 De acordo com o § 1º do Art. 14 do PPGEC alunos especiais poderão cursar no Programa de Pós-
graduação em Engenharia Civil (PPGEC) 12 créditos, que equivale a 50% (cinquenta por cento) do número 
de créditos exigidos, no intervalo de cinco (5) anos, sendo esses créditos passíveis de aproveitamento, 
segundo o Art. 35 do Regulamento Específico do PPGEC (RESOLUÇÃO – CEPEC Nº 1633/2019). 

IV.4 Alunos especiais poderão cursar até duas disciplinas, por semestre. 

IV.5 De acordo com a resolução conjunta CONSUNI/CEPEC N. 01/2017, as solicitações de matrícula para 
estudantes de graduação em disciplinas na pós-graduação devem ser analisadas pelo professor responsável 
pela disciplina e à parte dos processos de seleção para os outros alunos especiais. 

 

V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
V.1. Os casos omissos serão apreciados e recomendados pela Coordenadoria Colegiada de Pós-

Graduação (CPG-PPGEC). 
V.2. Esta Resolução entra em vigor a partir da data da sua aprovação pelo Colegiado do Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia Civil. 
 

 Catalão, 28 de junho de 2019. 
 

 
Prof. Dr. Gabriela Rezende Fernandes 

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil - PPGEC 
 
 
 
 
  


