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EDITAL DE INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E MATRÍCULA AO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DA UFG/REGIONAL CATALÃO (PPGEDUC)

PARA ALUNOS ESPECIAIS NO 2º SEMESTRE 2017
 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Educação, da Unidade Acadêmica
Especial – Educação, da Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, receberá inscrições
para a seleção de alunos especiais ao mestrado para ingresso em disciplinas eletivas, oferecidas no
segundo semestre do ano de 2017 em conformidade com o presente edital. 

1 – INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 A  Coordenadoria  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Educação,  da  Unidade  Acadêmica
Especial – Educação, da Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, torna públicas as
normas do Processo Seletivo 02/2017 para o preenchimento de vagas para alunos especiais,
para  o  segundo semestre  letivo  de  2017,  no  nível  de  Mestrado,  em conformidade  com as
exigências  da  Resolução PPGEDUC/RC-UFG nº  002/2016,  de  03 de agosto  de 2016  e  da
Resolução CEPEC Nº 1403/2016. 

1.2 O Programa, com área de concentração em Educação e conceito 3 na CAPES, tem por objetivo
aprofundar  os  conhecimentos  dos profissionais  que atuam em educação,  bem como formar
pesquisadores na área. 

1.3 O PPGEDUC/RC-UFG conta com as seguintes linhas de pesquisa: 

1.3.1 Políticas educacionais, História da Educação e Pesquisa (auto)biográfica.
1.3.2 Práticas Educativas, formação de professores e inclusão.
1.3.3 Leitura, Educação e Ensino de língua materna, e Ciências da Natureza. 

1.4 Este Edital é válido pelo período de 10 de julho a 28 de julho de 2017.

2 – DO PÚBLICO

Poderão participar do Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Educação, para alunos
especiais, todos os portadores de Diplomas de cursos de Graduação (bacharelado e licenciatura),
devidamente reconhecidos pelo MEC, em Pedagogia ou em áreas afins, bem como concluintes de
Graduação, desde que comprovem a conclusão do referido curso, em data anterior à matrícula como
aluno especial no Programa de Pós-Graduação em Educação.
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3 – DAS VAGAS

Serão oferecidas vagas nas disciplinas eletivas conforme o quadro abaixo:

Nº. de
vagas

Linha de pesquisa Disciplina CH Professor Horário

6 (seis)

Políticas
educacionais,
História  da
Educação e Pesquisa
(auto)biográfica.

Modernidade, Pós-
modernidade e Educação: 
estudos sociológicos
 (Eletiva)

60h
Profa. Dra. Juliana 
Pereira de Araújo 

08:00 –
12:00

Terça-feira

5 (cinco)

Práticas  Educativas,
formação  de
professores  e
inclusão.

Inclusão e os processos e 
práticas educativas
 (Eletiva)

60h
Profa. Dra. Maria 
Marta Lopes Flores

08:00 –
12:00

Terça-feira

4 – DAS INSCRIÇÕES

A inscrição é apenas presencial, não sendo admitidas inscrições por Correio ou quaisquer outros
meios.

4.1 PERÍODO: De 10 a 28 de julho de 2017.
4.2 HORÁRIO: das 8h às 11h30, de segunda a sexta-feira.
4.3  LOCAL:   Secretaria  do Programa de Pós-Graduação em Educação,  localizada  na Unidade

Acadêmica Especial Educação, Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão,
Av. Lamartine P. Avelar, 1.120. Setor Universitário – Catalão (GO) CEP 75.704–
020; Bloco I, sala 1A.

5 – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

a) Formulário  de  inscrição  aluno  especial,  devidamente  preenchido,  disponível  no  site do
PPGEDUC: https://mestrado_educacao.catalao.ufg.br/p/5461-formularios

b) Cópia autenticada1 do documento de Cadastro de Pessoa Física (CPF);
c) Cópia autenticada da Carteira de Identidade ou, no caso de estrangeira/o, do Passaporte, do

RNE ou documento similar; 
d) Cópia autenticada do título de eleitor, acompanhado da comprovação de quitação com a

Justiça Eleitoral;
e) Cópia autenticada do comprovante de quitação com o serviço militar para os homens, salvo

se o candidato for estrangeiro; 
f) Cópia autenticada do Diploma de Graduação ou comprovante de que concluirá o Curso de

Graduação até a data da matrícula; Cópia autenticada do Histórico Escolar de Graduação; 
g) Currículo Lattes atualizado e impresso. O currículo Lattes deve ser preenchido na página do

CNPq: http:// lattes.cnpq.br/; 
h) Carta Justificativa.

1 É  válido  o  carimbo “confere  com o  original”,  o  que,  portanto,  dispensa  a  autenticação,  em toda  documentação
(inclusive no currículo).

https://mestrado_educacao.catalao.ufg.br/p/5461-formularios
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5.1 O resultado preliminar das inscrições homologadas será divulgado no dia 31/07/2017, no site do
Programa: http://mestrado_educacao.catalao.ufg.br/ e no Mural da Secretaria  do Programa de
Pós-Graduação em Educação. Não serão homologadas as inscrições com documentação incompleta,
enviada eletronicamente ou por fax, ou que não atendam às condições exigidas neste Edital, sendo
que, a critério da Comissão de Seleção, outros documentos poderão ainda ser solicitados.

5.2 Havendo recurso ao resultado preliminar à homologação das inscrições, que obedeça ao prazo
das  48 horas,  contadas  a  partir  da  divulgação,  considerando os  dias  úteis,  novo resultado  será
divulgado no dia 07/08/2017, no site do Programa: http://mestrado_educacao.catalao.ufg.br/ e no
Mural da Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Educação.

5.3 O candidato que apresentar apenas a declaração oficial de concluinte de curso de Graduação,
emitida  pela  universidade  de  origem,  caso  seja  selecionado,  terá  sua  matrícula  condicionada  à
entrega  da  cópia  autenticada,  na  secretaria  do  Programa,  do  Diploma  de  Graduação  ou  de
documento equivalente, comprovando a colação de grau. Caso não entregue tal documentação na
matrícula, o candidato perderá o direito à vaga de aluno especial.

6 – DO PROCESSO SELETIVO

O processo seletivo será realizado através da análise do Currículo Lattes e da Carta Justificativa.
Haverá uma classificação em ordem decrescente, de primeiro ao sétimo lugar.

6.1  O exame dos  Currículos  Lattes  e  das  Cartas  Justificativas  será  feito  pelos  professores  das
disciplinas.

6.2 O resultado final será feito por média simples, em que cada item da seleção terá uma nota de 1 a
10,0 e será publicado no dia 02/08/2017, a partir das 13hs.

6.3 As matrículas serão realizadas no dia  08/08/2017, a partir das 13hs, e poderão ser realizadas
através do Email: secretariappgeduc@gmail.com 

7 – CALENDÁRIO

Ação Data Horário
Inscrição 10/07/2017 a 28/07/2017 08h00min às 12h00min
Divulgação das inscrições homologadas 31/07/2017 À partir das 13h00min

Divulgação do Resultado Final 02/08/2017 À partir das 13h00min
Matrícula dos candidatos selecionados 08/08/2016 À partir das 13h00min

8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

8.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para este processo seletivo contidas
nos comunicados e neste edital. 

8.2 O candidato será eliminado do processo seletivo por burla ou tentativa de burla de quaisquer das
normas  definidas  neste  edital  ou  nos  comunicados,  bem  como  por  tratamento  incorreto  e/ou
descortês a qualquer pessoa envolvida neste processo seletivo. 

mailto:secretariappgeduc@gmail.com
http://mestrado_educacao.catalao.ufg.br/
http://mestrado_educacao.catalao.ufg.br/
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8.3 O candidato deverá manter atualizados o seu endereço (residencial e eletrônico) e telefone na
Secretaria do Programa, enquanto estiver participando do processo de seleção. 

8.4 O candidato não selecionado poderá providenciar a retirada de seus documentos, apresentados
na inscrição na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Educação, até 30 (dias) dias após a
divulgação dos resultados finais. Findo este prazo, os documentos serão enviados para reciclagem. 

8.5  Os  casos  omissos  neste  Edital  serão  resolvidos  pela  Coordenadoria  do  Programa  de  Pós-
Graduação em Educação da UFG-RC.

Catalão, 04 de julho de 2016.

Wolney Honório Filho
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação/UFG/Regional Catalão

 


