
 

 

AVISO DE UTILIDADE PÚBLICA 

 

Goiânia, 11 de julho de 2022. 

 

O PPGH-UFG informa que realizará Processo Seletivo para a turma de 2023, 

níveis Mestrado e Doutorado, no segundo semestre de 2022. Neste momento, o 

Programa aguarda autorização da PRPG-UFG para publicação do edital, 

prevista para agosto de 2022 (prazo sujeito a alterações). Como forma de 

facilitar a organização dos candidatos para participarem do PS, o Programa 

informa a todos os interessados o seguinte: 

1) O referido processo seletivo será realizado de maneira presencial. Isso 

significa que o candidato precisará estar em Goiânia para a realização 

de três fases do PS 2023: Exame de Suficiência em Língua 

Estrangeira, Prova Escrita de Conhecimentos na Área de História e 

Exame Oral de Arguição do Projeto de Pesquisa. 

2) Os candidatos que quiserem pleitear dispensa do Exame de Suficiência 

em Língua Estrangeira deverão apresentar os comprovantes necessários 

no ato da inscrição. O detalhamento das circunstâncias geradoras de 

dispensa, bem como da comprovação exigida, constará do Edital do PS 

2023. As línguas estrangeiras aceitas pelo PPGH-UFG são: inglês, 

espanhol, francês e italiano. 

3) Para os candidatos que não quiserem se deslocar a Goiânia para a 

realização do Exame de Suficiência em Língua Estrangeira, é possível 

apresentar, no ato da inscrição, comprovantes de suficiência em língua 

estrangeira realizados no centro de línguas da UFSC, que ainda está 



aplicando provas on-line, semanal e quinzenalmente, a depender do 

idioma. A nota obtida nessas provas devem ser iguais ou superiores a 7,0 

(sete). O link de acesso ao DLL-UFSC é: http://www.proficienciadlle.com/  

OBS.: O PPGH-UFG não possui convênio com o DLL-UFSC que 

aqui é mencionado apenas a título de sugestão. O cronograma do 

PS 2023 também não estará atrelado ao calendário de provas, de 

divulgação de resultados e de emissão de certificados desse centro 

de línguas.  

4) As matrículas para discentes ingressantes no semestre letivo de 2023/1 

estão previstas para 06 de março de 2023. Os candidatos aprovados no 

PS deverão ter concluído seus cursos de mestrado (no caso de aprovados 

no doutorado) e de graduação (no caso de aprovados no mestrado) antes 

dessa data. 

5) Os critérios para atribuição de bolsas CAPES (que dependem de 

concessão desse órgão de fomento) estão disponíveis no link 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/113/o/Resolu%C3%A7%C3%A3o_In

terna_PPGH_001_2020.pdf. Os demais órgãos de fomento (FAPEG e 

CNPq) trabalham com editais específicos, no âmbito dos quais são 

fixados critérios específicos. 

6) Seguem abaixo algumas referências bibliográficas que podem servir de 

apoio e preparação para a realização da Prova Escrita, cabendo ao 

candidato acessá-las ou adquirí-las, caso seja de seu interesse. Esta 

bibliografia deve ser tomada apenas como uma orientação geral para os 

candidatos. Trata-se, portanto, de um conjunto de sugestões, não 

excluindo outras leituras.  
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7) Este aviso de utilidade pública não substitui a leitura atenta e na íntegra 

do Edital do PS 2023 do PPGH-UFG que ainda aguarda autorização para 

publicação. 

 

Atenciosamente 

 

Prof. Dr. Elias Nazareno 

Coordenador do PPGH-UFG 


