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RESOLUÇÃO PPGEDUC/CAC-UFG nº 01/2011 

 

 

Regulamenta a realização do Exame de seleção 

para o Mestrado em Educação 

PPGEDUC/CAC/UFG, define as atribuições da 

comissão de seleção e disciplina a realização do 

Exame de Seleção. 

 

A Coordenadoria de Pós-Graduação (CPG) do Mestrado em Educação 

PPGEDUC/DE/CAC/ UFG, no uso de suas atribuições e considerando o disposto no seu 

Regulamento, 

 

Resolve: 

Art. 1º - O Exame de Seleção para admissão no Curso de Mestrado em Educação deste 

Programa será regido pelo disposto na presente Resolução que, por sua vez, se 

referencia no Regulamento do Programa, nas Normas Gerais da Pós-Graduação, no 

Regimento Geral e no Estatuto da Universidade Federal de Goiás. 

Art. 2º - O Exame de Seleção para o Curso de Mestrado em Educação será organizado 

em quatro etapas eliminatórias. 

§ 1º - A primeira etapa do Exame de Seleção objetiva examinar, em caráter 

eliminatório, a suficiência em língua estrangeira. 

§ 2º - A segunda etapa do Exame de Seleção procura examinar, em caráter eliminatório, 

as capacidades de leitura e compreensão de bibliografia da área educacional, além da 

capacidade de analisar, sintetizar, argumentar e redigir na norma padrão. 

§ 3º - A terceira etapa do Exame de Seleção destina-se a examinar, em caráter 

eliminatório, a qualidade dos projetos de pesquisa. Nesta etapa, avalia-se a pertinência à 

Linha de Pesquisa indicada pelo candidato e, também, a disponibilidade de orientação 

do projeto por parte dos orientadores da referida Linha. 
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§ 4º - A quarta etapa do Exame de Seleção destina-se à arguição oral, sendo a 

classificação dos candidatos definida por Linha de Pesquisa, até o limite das vagas, 

respeitando a disponibilidade de vagas de orientação em cada Linha de Pesquisa. 

Art. 3º - O Exame de Seleção ao Curso de Mestrado em Educação será conduzido em 

todas as suas etapas por uma Comissão de Seleção, aprovada pela CPG e designada por 

Portaria pela Coordenação do Programa. Essa Comissão será composta por um membro 

de cada linha de pesquisa do Programa e será presidida pelo Coordenador do 

PPGEDUC. 

§ 1º - Compete à Comissão de Seleção: 

I - organizar as atividades relativas a cada etapa do Exame de Seleção; 

II - zelar pelo cumprimento dos prazos e das normas que regem o Exame de Seleção; 

III - organizar o calendário de realização das etapas do Exame de Seleção; 

IV - submeter o resultado final à homologação da CPG; 

V - encaminhar à Secretaria do Programa, para divulgação, o resultado de todas as 

etapas; 

VI - instruir os processos de recursos elaborando parecer para decisão da CPG. 

Art. 4º - O número de vagas para o Curso de Mestrado estará condicionado à 

disponibilidade das Linhas de Pesquisa, conforme o edital, vinculadas àqueles membros 

do corpo docente cujas solicitações de abertura de vagas foram aprovadas pela 

Coordenadoria do Programa. 

Art. 5º - Para se inscrever no Exame de Seleção ao Curso de Mestrado em Educação, o 

candidato deverá apresentar, na Secretaria do Programa, os seguintes documentos: 

I - comprovante de pagamento da taxa de inscrição; 

II - cópia impressa do Formulário de Inscrição devidamente preenchido, datado e 

assinado; 

III - cópia recente de Comprovante de Endereço; 

IV - 02 (duas) fotografias 3x4 recentes; 

V - cópia do Diploma de Graduação ou documento equivalente ou, ainda, documento 

que sinalize a conclusão do curso de graduação no ato da matrícula inicial na Pós-

Graduação;  

VI - cópia do Histórico Escolar da Graduação;  

VII - cópia da Carteira de Identidade, do CPF, e a comprovação de estar em dia com as 

obrigações militares e eleitorais (comprovante de ausência de débito com a Justiça 



Eleitoral), no caso de candidato brasileiro; em sendo candidato estrangeiro, os 

documentos exigidos pela legislação específica; 

VIII - Curriculum Vitae, relativo aos últimos 05 (cinco) anos, comprovado em 3 (três) 

cópias impressas; 

IX - três cópias impressas do Projeto de Pesquisa com, no máximo, 10 páginas, 

digitadas em espaço 1,5, tipo de letra “Times New Roman”, corpo 12, papel A4 e 

margens de 2,5 cm, conforme modelo no edital. 

§ 1º - As inscrições deverão ser feitas nas datas previstas pelo Edital do Exame de 

Seleção, pessoalmente ou por procuração, na Secretaria do Programa, ou por via postal, 

segundo o disposto no Edital, valendo como data de inscrição, nesse caso, a data da 

postagem; 

§ 2º - Não serão permitidos acréscimos de documentação ou sua alteração após a 

realização da inscrição no Exame de Seleção; 

§ 3º - Os documentos submetidos ao Processo de Seleção estarão disponíveis para 

retirada pelo candidato, ou seu procurador, na Secretaria do Programa, por um prazo de 

(60) sessenta dias, conforme período definido no edital.  

Art. 6º - Serão considerados aprovados os candidatos que alcançarem, no mínimo, 70 

(setenta) pontos ao final de cada etapa do processo de seleção. 

Art. 7º - A Comissão de Seleção organizará os candidatos aprovados em uma Lista de 

Classificação por Linha de Pesquisa, segundo a ordem decrescente das notas finais dos 

candidatos. 

§ 1º - Os casos de empate serão desfeitos considerando o Currículo Lattes. Persistindo o 

empate, aplicar-se-á, sucessivamente, a nota de cada etapa. 

§ 2º - Serão considerados aprovados os candidatos listados a partir do primeiro colocado 

até o limite de vagas. Os demais aprovados serão considerados não classificados. 

§ 3º - Em caso da desistência de algum candidato classificado, através de comunicação 

formal ao Programa, ou pela não efetivação da matrícula no período regular definido no 

calendário oficial da UFG, os candidatos aprovados, e não classificados na Linha de 

Pesquisa em que houver a desistência, poderão ser chamados, respeitando-se a ordem da 

Lista de Classificação. 

Art. 8º - O resultado final será submetido para a homologação da CPG do Programa. 

Parágrafo único – O Edital do Exame de Seleção fixará o calendário e os locais de 

realização das provas, assim como o calendário de divulgação dos resultados (por etapa 

e final) do Exame de Seleção. 



Art. 9º - Os recursos contra os atos da Comissão de Seleção, nos termos do Regimento 

Geral da Universidade, devem ser dirigidos à Coordenadoria do Programa, por escrito, e 

protocolado pelo requerente. 

Parágrafo único - O prazo para o recurso é de 48 (quarenta e oito horas), contadas a 

partir da data de divulgação do resultado final pela Secretaria do Programa 

 

 

Catalão, 23 de maio de 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dra. Ana Maria Gonçalves 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação/UFG/Campus Catalão 

 


