
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA

ERRATA DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO ALUNO REGULAR 02/2022

INFORMAÇÕES GERAIS
Com o objetivo de atender à RESOLUÇÃO - CONSUNI Nº 21/2015

(https://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/arquivos/Resolucao_CONSUNI_2015_0

021R.pdf) o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (PPGMEC) publica a

errada do Edital do Processo Seletivo de Aluno Regular 02/2022.

No item 3.1.3, onde lê-se:
3.1 Serão oferecidas para o nível Mestrado na área de “Ciências Mecânicas” trinta (30) vagas,

distribuídas nas duas linhas de pesquisa do PPGMEC/UFG. Desse total, de acordo com a

Resolução CONSUNI 07/2015, pelo menos 20%, ou seja, seis (06) delas estão reservadas

para candidatos(as) autodeclarados(as) pretos(as), pardos(as) e indígenas (PPI), visando ao

atendimento da política de ação afirmativa na Pós-Graduação

Leia-se :
3.1 Serão oferecidas para o nível Mestrado na área de “Ciências Mecânicas” trinta (30) vagas,

distribuídas nas duas linhas de pesquisa do PPGMEC/UFG. Desse total, de acordo com a

Resolução CONSUNI 07/2015, pelo menos 20%, ou seja, seis (06) delas estão reservadas

para candidatos(as) autodeclarados(as) pretos(as), pardos(as) e indígenas (PPI), visando ao

atendimento da política de ação afirmativa na Pós-Graduação e 7%, duas (02) vagas, para o

programa Qualificar atendendo a RESOLUÇÃO - CONSUNI Nº 21/2015.

No item 3.1.3, onde lê-se:
3.1.2. Na Linha 1: “Dinâmica dos Fluidos e dos Sólidos” serão oferecidas quinze (15) vagas, das

quais doze (12) vagas serão destinadas para ampla concorrência e três (3) vagas reservadas

para pretos(as) pardos(as) e indígenas (PPI);

3.1.3.Na Linha 2: “Materiais e Manufatura Avançada” serão oferecidas quinze (15) vagas, das quais

doze (12) vagas serão destinadas para ampla concorrência e três (3) vagas reservadas para
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PPI.

Leia-se :
3.1.2. Na Linha 1: “Dinâmica dos Fluidos e dos Sólidos” serão oferecidas quinze (15) vagas, das

quais doze (11) vagas serão destinadas para ampla concorrência, três (3) vagas reservadas

para pretos(as) pardos(as) e indígenas (PPI) e uma (1) vaga reservada para o programa

Qualificar UFG.

3.1.3.Na Linha 2: “Materiais e Manufatura Avançada” serão ofertadas quinze (15) vagas, das quais

doze (10) vagas serão destinadas para ampla concorrência, três (3) vagas reservadas para

PPI, e uma (1) vaga reservada para o programa Qualificar UFG.]

No item 4.11, onde lê-se:

4.11 A documentação exigida para a inscrição deve ser incluída pelo(a) candidato(a), em formato

digital, no Formulário de Inscrição, os arquivos deverão ser legíveis, no formato PDF, ter tamanho

máximo de 100 MB e na seguinte ordem:

4.11.1. Formulário eletrônico de inscrição devidamente preenchido (disponível no endereço

eletrônico do PPGMEC: https://ppgmec.emc.ufg.br), assinalando, quando for o caso, a opção

pela autodeclaração, conforme os quesitos de cor, raça e etnia utilizados pelo IBGE;

4.11.2. Cópia do documento de Cadastro de Pessoa Física (CPF);

4.11.3. Cópia da Carteira de Identidade ou, no caso de estrangeiro(a), do Passaporte, do RNE

ou documento similar;

4.11.4. Cópia do comprovante de quitação com o serviço militar para os homens, salvo se o

candidato for estrangeiro ou indígena;

4.11.5. Comprovante de endereço;

4.11.6. Cópia do diploma de graduação ou documento equivalente de conclusão do curso de

graduação, ou comprovante emitido pela coordenação do referido curso, destacando que o(a)

candidato(a) é provável formando(a) e a respectiva data da colação de grau;

4.11.7. Cópia do Histórico Escolar do curso de graduação, de preferência, que contenha a

média global ou média geral ou coeficiente de rendimento ou equivalente;

4.11.8. 01 Fotografia 3x4 recente;

4.11.9. Cópia do documento comprobatório de Suficiência em Língua Estrangeira, para o caso

de candidatos(as) que solicitarão dispensa do Exame de Suficiência em Língua Inglesa, 4
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conforme o que consta no item 6.2 deste Edital;

4.11.10. Currículo Lattes, digitalizado, atualizado e devidamente comprovado referente aos

últimos cinco (5) anos – 2018 a 2022.

4.11.11. Tabela de autopontuação preenchida com as informações contidas no Currículo

Lattes, as instruções para preenchimento estão disponíveis no Anexo III;

4.11.12. Termo de Compromisso, devidamente preenchido e assinado, conforme Anexo IV

deste edital.

4.11.13. Termo de autodeclaração étnico-racial. Documento a ser entregue apenas pelos(as)

candidatos(as) que optarem por concorrer às vagas reservadas para pretos, pardos e

indígenas (PPI), que deverão preencher e assinar o termo de autodeclaração étnicoracial,

disponível no Anexo II e em: https://prpg.ufg.br/p/25233-tutoriais-e-orientacoestecnicas.

4.11.14. No caso de candidato(a) autodeclarado(a) indígena, é obrigatória a apresentação de

cópia do Registro Administrativo de Nascimento e Óbito de Índios (RANI) ou declaração de

pertencimento emitida pelo grupo indígena assinada por liderança local. Esse documento

poderá ser entregue no ato da primeira matrícula caso o candidato não o possua no momento

da inscrição, conforme parágrafo único do art. 9º da IN PRPG 12/202.

Leia-se:
4.11 A documentação exigida para a inscrição deve ser incluída pelo(a) candidato(a), em formato

digital, no Formulário de Inscrição, os arquivos deverão ser legíveis, no formato PDF, ter tamanho

máximo de 100 MB e na seguinte ordem:

4.11.1. Formulário eletrônico de inscrição devidamente preenchido (disponível no endereço

eletrônico do PPGMEC: https://ppgmec.emc.ufg.br), assinalando, quando for o caso, a opção

pela autodeclaração, conforme os quesitos de cor, raça e etnia utilizados pelo IBGE;

4.11.2. Cópia do documento de Cadastro de Pessoa Física (CPF);

4.11.3. Cópia da Carteira de Identidade ou, no caso de estrangeiro(a), do Passaporte, do RNE

ou documento similar;

4.11.4. Cópia do comprovante de quitação com o serviço militar para os homens, salvo se o

candidato for estrangeiro ou indígena;

4.11.5. Comprovante de endereço;

4.11.6. Cópia do diploma de graduação ou documento equivalente de conclusão do curso de

graduação, ou comprovante emitido pela coordenação do referido curso, destacando que o(a)

candidato(a) é provável formando(a) e a respectiva data da colação de grau;
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4.11.7. Cópia do Histórico Escolar do curso de graduação, de preferência, que contenha a

média global ou média geral ou coeficiente de rendimento ou equivalente;

4.11.8. 01 Fotografia 3x4 recente;

4.11.9. Cópia do documento comprobatório de Suficiência em Língua Estrangeira, para o caso

de candidatos(as) que solicitarão dispensa do Exame de Suficiência em Língua Inglesa, 4

conforme o que consta no item 6.2 deste Edital;

4.11.10. Currículo Lattes, digitalizado, atualizado e devidamente comprovado referente aos

últimos cinco (5) anos – 2018 a 2022.

4.11.11. Tabela de autopontuação preenchida com as informações contidas no Currículo

Lattes, as instruções para preenchimento estão disponíveis no Anexo III;

4.11.12. Termo de Compromisso, devidamente preenchido e assinado, conforme Anexo IV

deste edital.

4.11.13. Termo de autodeclaração étnico-racial. Documento a ser entregue apenas pelos(as)

candidatos(as) que optarem por concorrer às vagas reservadas para pretos, pardos e

indígenas (PPI), que deverão preencher e assinar o termo de autodeclaração étnicoracial,

disponível no Anexo II e em: https://prpg.ufg.br/p/25233-tutoriais-e-orientacoestecnicas.

4.11.14. No caso de candidato(a) autodeclarado(a) indígena, é obrigatória a apresentação de

cópia do Registro Administrativo de Nascimento e Óbito de Índios (RANI) ou declaração de

pertencimento emitida pelo grupo indígena assinada por liderança local. Esse documento

poderá ser entregue no ato da primeira matrícula caso o candidato não o possua no momento

da inscrição, conforme parágrafo único do art. 9º da IN PRPG 12/202.

4.11.15 Documentações exclusivas para inscrição no Programa QUALIFICAR-UFG

a) Declaração gerada pelo(a) servidor(a) no UFG – SIGAA (Sistema Integrado de

Gestão de Atividades Acadêmicas) da UFG, a ser entregue pelo(a) candidato(a), na inscrição

no processo seletivo. Para emissão da Declaração Funcional: acessar com o Login Único o

portal - UFG →SIGRH→Portal do servidor →Serviços →documentos →declarações

→declaração funcional).

b) Declaração expedida pela Coordenação de Processos Administrativos (CDPA), a

ser entregue pelo(a) candidato(a), na inscrição no processo seletivo.

c) Termo de compromisso preenchido e assinado, podendo a assinatura ser de próprio

punho ou gerados no SEI, e devidamente assinados, (ANEXO A - da presente errata);

d) Carta de anuência fundamentada, da Unidade e/ou órgão, atestando o interesse de
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qualificação do(a) servidor(a) na respectiva área para o desenvolvimento institucional, assim

como a consonância da qualificação com os planos da Unidade e/ou órgão, podendo a

assinatura ser de próprio punho ou gerados no SEI, e devidamente assinados, (ANEXO B -

da presente errata);
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ANEXO A

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE

Pelo presente TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE, eu,

__________________________________________________________, matrícula SIAPE nº

_________,ocupante do cargo de__________________________________ , lotado(a) no(a)

________________, na Regional___________________da Universidade Federal de Goiás, tendo me

inscrito no Processo Seletivo do EDITAL N° 02/2022 do PPGMEC que atende Edital PRPG/PROPESSOAS

Nº 007/2022 PRPG/PROPESSOAS, no âmbito do Programa Qualificar, com a finalidade de frequentar

o Programa de Pós-Graduação ____________________________,no nível______________________,

assumo os seguintes compromissos:

1. Não ter vínculo empregatício com outra instituição de qualquer natureza;

2. Não estar em gozo de licença de trabalho por interesse particular;

3. Atender a todas as solicitações do Programa de Pós-Graduação e da PRPG acerca
da conclusão do curso.

Fico ciente de que:

Deverei atender às normas do Regulamento Específico do Programa para o qual foi aprovado e
classificado, bem como àquelas constantes no Regulamento Geral de Pós-Graduação da UFG,
Resolução CEPEC 1403, de 2016.

Goiânia,__de_____ ____de 20__.

_________________________________________

Assinatura do/a servidor/a
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ANEXO B

Carta/Jus�fica�va Unidade/Órgão

 

1. Servidor
1.1 Nome completo  
1.2 Cargo  
1.3 Matrícula SIAPE  
2. PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
2.1. Ins�tuição de Ensino  
2.2. Nome do curso e nível (Mestrado/Doutorado) 
Nome do Curso:  
Área de concentração/Linha de
pesquisa  

3. Diretor da unidade ou órgão de lotação do servidor
3.1 Nome completo  
3.2 Unidade/órgão  

3.3 Telefones
UFG: _________
Outro Contato: __________

4. Jus�fica�va detalhada da vinculação dos bene�cios da qualificação pretendida pelo servidor aos obje�vos
ins�tucionais e do aproveitamento da qualificação no ambiente de trabalho.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Assinatura

al: _______________ Data: ____/____/2021.

 

 

Diretor da Unidade/Órgão

 

 

Local: _______________ Data: ____/____/2022.
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