
  
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

EDITAL RETIFICADO PPGEO/IESA/UFG 01/2021 

 

O Programa de Pós-Graduação em Geografia do Instituto de Estudos Socioambientais da Universi-

dade Federal de Goiás torna público o lançamento da presente Chamada Pública para realização de 

Processo Seletivo de concessão de bolsas CAPES e FAPEG disponíveis para discentes regulares, nos 

níveis de Mestrado e Doutorado para o primeiro semestre de 2021. 

1. DA FINALIDADE 
1.1. Este edital estabelece as normas complementares em conformidade com os dispositivos da 

Resolução CPG/PPGeo/IESA n.01/2019
1
 e do Edital PRPG Nº02/2021

2
. 

 

2. DAS BOLSAS DISPONÍVEIS 
2.1. Serão disponibilizadas 4 (quatro) bolsas da FAPEG exclusivas para discentes ingressantes no 

1º semestre letivo de 2021, referentes ao Edital PRPG 02/2021, sendo (duas) bolsas para o 

nível Mestrado, dentre as quais 1 (uma) para cota PPI (pretos, pardos e indígenas), e 2 (duas) 

bolsas para o nível Doutorado, dentre as quais 1 (uma) para cota PPI; também serão disponi-

bilizadas 14 (quatorze) bolsas da CAPES, sendo 7 (sete) para o nível Mestrado e 7 (sete) pa-

ra o nível de Doutorado, a serem distribuídas entre os candidatos, segundo classificação no 

processo seletivo, das quais 1(uma) bolsa de mestrado será destinada ao primeiro colocado 

aprovado para vagas destinadas a Pretos, Pardos e Indígenas definidos pela Resolução 

CONSUNI 07/2015. Do total de 18 (dezoito) bolsas, serão disponibilizadas 4 (quatro) bolsas 

para ingressantes do nível mestrado, 4 (quatro) bolsas para ingressantes do nível doutorado, 

4 (quatro) bolsas para veteranos do nível mestrado e 4 (quatro) bolsas para veteranos do ní-

vel doutorado, que poderão ser remanejadas, no caso de desistência, ou não preenchimento. 

 

3. CRONOGRAMA    

3.1. Este edital seguirá os seguintes prazos: 

3.1.1. Divulgação do Edital: 23 de março de 2021 (divulgação no site do PPGeo) 

3.1.2. Inscrições: de 23 de março até às 23h59min de 08 de abril de 2021 

3.1.3. Análise documental e ranqueamento: de 23 de março a 09 de abril de 2021 

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=2117246&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000097&infra_hash=25215e020f0a90637d2c0e007137225cebb490c5149b57098f33591c23ab5c95#sdfootnote1sym
https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=2117246&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000097&infra_hash=25215e020f0a90637d2c0e007137225cebb490c5149b57098f33591c23ab5c95#sdfootnote2sym
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3.1.4. Divulgação do resultado preliminar: 09 de abril de 2021 (divulgação no site do 

PPGeo) 

3.1.5. Apresentação de recursos: de 10 de abril até às 23h59min de 11 de abril de 2021 

3.1.6. Análise dos recursos: 12 e 13 de abril de 2021 (divulgação no site do PPGeo) 

3.1.7. Entrega dos documentos: de 09 de abril até às 23h59min de 14 de abril 2021 

3.1.8. Divulgação do resultado final: 15 de abril de 2021 (divulgação no site do PPGeo) 

3.1.9. Implementação no sistema: 16 de abril de 2021 

 

4. INSCRIÇÕES 
4.1. Os candidatos VETERANOS devem estar devidamente matriculados no PPGeo no ato da 

inscrição, tendo, portanto o número de matrícula na UFG. Já os INGRESSANTES devem ter 

sido aprovados no Processo Seletivo 2021 e ter encaminhado o pedido de matricula à secre-

taria do PPGeo, aguardando a geração do número de matrícula para, caso aprovação, infor-

mar a Comissão de Bolsa e Acompanhamento Discente antes da implementação da bolsa.  

4.2. As inscrições deverão ser realizadas eletronicamente com o envio da documentação comple-

ta para o e-mail oficial do PPGeo (posgeo.iesa@ufg.br) no período estabelecido pelo crono-

grama, devendo preencher no assunto “INSCRIÇÃO NO EDITAL DE BOLSAS 01/2020” e 

ser enviadas até às 23h59min. 

4.3. Em conformidade com a Resolução CONSUNI 007/2015, que dispõe sobre a política de 

ações afirmativas na Pós-Graduação, as bolsas designadas para discentes que se autodeclara-

ram pretos, pardos e indígenas no processo seletivo do PPGeo e cuja autodeclaração tenha 

sido confirmada pela Comissão de Heteroidentificação da UFG. 

4.4. Dentre os autodeclarados PPI e confirmados pela Comissão de Heteroidentificação da UFG, 

terão prioridade aqueles que ingressarem no programa através do percentual de cotas. 

4.5. Na hipótese de não haver candidatos pretos, pardos ou indígenas classificados, as cotas prio-

rizadas serão revertidas para ampla concorrência, sendo preenchidas pelos demais candidatos 

classificados, observada a ordem de classificação. 

4.6. Conforme estabelece o Edital PRPG 02/2021, as bolsas FAPEG objeto desse edital são ex-

clusivas para discentes regulares ingressantes, que iniciarão o mestrado e doutorado no 1º 

semestre letivo de 2021. 

4.7. A Coordenação do programa não se responsabilizará pelo envio das inscrições não recebidas 

por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de comunicação, congestionamento de 

linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 

transferência de arquivos para o e-mail do PPGeo. 

 

5. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
5.1. A seleção dos discentes será conduzida mediante inscrição nas categorias INGRESSANTE 

ou VETERANO, sendo utilizados os documentos apresentados no ato da inscrição e matrí-

cula e ACRESCIDOS dos seguintes documentos em versão digital: 

5.2. DISCENTES REGULARES INGRESSANTES 

5.2.1. Formulário de inscrição para INGRESSANTES, devidamente preenchido e assinado 

de próprio punho ou digitalizada no documento PDF (ANEXO 1). 

5.2.2. Declaração, assinada de próprio punho ou digitalizada no documento PDF, afirmando 

não possuir qualquer vínculo empregatício, não possuir empresas ou cotas em socieda-

des empresárias, não acumular bolsa com outras de quaisquer agências nacionais ou es-
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trangeiras de fomento ao ensino e à pesquisa ou congêneres, não ter recebido bolsa do 

CNPq, da Capes, da FAPEG, ou de qualquer outra agência nacional ou estrangeira para 

a mesma modalidade e apresentar dedicação integral às atividades do PPGeo (ANEXO 

2). 

5.2.3. Comprovante de residência atualizado. 

5.2.4. Certidão Negativa de Débito junto a Receita Estadual (clique aqui). 

5.2.5. Certidão negativa do CADIN estadual (clique aqui). 

5.2.6. Certidão negativa do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbi-

dade Administrativa – CNJ (clique aqui). 

5.2.7. Certidão de Quitação Eleitoral da Justiça Eleitoral (clique aqui) 

5.2.8. Certidão criminal da Justiça Estadual (clique aqui). 

5.2.9. Certidão criminal da Justiça Federal (clique aqui). 

5.2.10. Projeto de pesquisa apresentado na inscrição formatado conforme roteiro de projetos 

regular da FAPEG (clique aqui), sem necessidade de apresentar, no ato da inscrição, os 

itens 11 e 12 (plano de atividade de bolsa e a planilha de orçamento). 

5.2.11. NULO Súmula curricular do orientador (clique aqui) 

5.3. DISCENTES VETERANOS 

5.3.1. Formulário de inscrição para VETERANOS, devidamente preenchido e assinado de 

próprio punho, ou digitalizada no documento PDF (ANEXO 3). 

5.3.2. Declaração, assinada de próprio punho ou digitalizada no documento PDF, afirmando 

não possuir qualquer vínculo empregatício, não possuir empresas ou cotas em socieda-

des empresárias, não acumular bolsa com outras de quaisquer agências nacionais ou es-

trangeiras de fomento ao ensino e à pesquisa ou congêneres, não ter recebido bolsa do 

CNPq, da Capes, da FAPEG, ou de qualquer outra agência nacional ou estrangeira para 

a mesma modalidade e apresentar dedicação integral às atividades do PPGeo (ANEXO 

4). 

5.3.3. Plano de trabalho, disponível na página do Programa (clique aqui). 

5.3.3.1. A assinatura do orientador, exigida no Plano de Trabalho, poderá ser facultada, 

mediante a justificativa, e deverá anexar aos documentos de inscrição um e-mail 

com a anuência do orientador quanto à aprovação do Plano de Trabalho. Nesse ca-

so, a assinatura do orientador poderá ser acrescentada após a inscrição, na Secreta-

ria do Programa. 

5.4. Os candidatos que possuem vínculo empregatício deverão anexar uma cópia do comprovante 

de rendimentos (contracheque). No caso de afastamento das atividades empregatícias, o can-

didato deverá anexar documento legal que comprove tal afastamento, indicando se este ocor-

re com ou sem vencimentos. 

5.5. Os documentos listados devem ser anexados à inscrição como arquivos digi-

tais individualizados e no formato PDF. 

5.6. Caso seja necessário, a comissão de bolsas e acompanhamento discente se reserva ao direito 

de requerer, a qualquer momento, documentos complementares aos candidatos. 

 

6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
6.1. O processo de seleção dos candidatos às bolsas observará a classificação obtida pelo candi-

dato no processo seletivo para ingresso no Programa conforme disposto na Resolução 

CPG/PPGeo/IESA 01/2020 para discentes veteranos e no Edital FAPEG 01/2021 para dis-

centes ingressantes. 

6.2. DISCENTES REGULARES INGRESSANTES 

https://www.sefaz.go.gov.br/Certidao/Emissao/default.asp
https://sistemas.sefaz.go.gov.br/cdn-consultas/pendencia?protocoloAtendeGoias=2020100751DA1651
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoNegativaPositivaPublica?PaginaAtual=1&TipoArea=2&InteressPessoal=S
https://servicos.dpf.gov.br/antecedentes-criminais/certidao
http://www.fapeg.go.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/Roteiro-para-projeto-regular-rev01-1.pdf
http://www.fapeg.go.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/S%C3%BAmula-Curricular.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1275/o/Anexo_2_Bolsas.docx
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6.2.1. A nota deverá ser dada de 0 (zero) a 10 (dez), sendo composta pela média aritmética 

do: (I) desempenho no processo seletivo, entendido como a nota obtida na etapa Exame 

Oral do processo seletivo pelo qual o estudante tenha ingressado no PPGEO; (II) Análi-

se Curricular, entendida como a nota obtida na etapa Avaliação do currículo do processo 

seletivo pelo qual o discente tenha ingressado no PPGeo; e (III) Relevância e mérito 

técnico-científico da proposta, entendidas como a nota obtida na etapa Avaliação de pré-

projeto do processo seletivo pelo qual o estudante tenha ingressado no PPGeo. 

6.3. DISCENTES VETERANOS 

6.3.1. A nota deverá ser dada de 0 (zero) a 10 (dez), correspondendo a nota final obtida no 

processo seletivo pelo qual o discente tenha ingressado no PPGeo. 

6.4. Para o Mestrado, havendo empate entre os candidatos, será observada, primeiramente, a nota 

obtida no Exame Oral (para INGRESSANTES) ou Prova Escrita (para os VETERANOS), 

em seguida a nota obtida na avaliação do projeto e, posteriormente, a nota do currículo. Per-

sistindo o empate, serão consideradas as idades, a benefício do mais velho.  

6.5. Para o Doutorado, havendo empate entre os candidatos, será observada, primeiramente, a no-

ta obtida no Exame Oral, em seguida a nota obtida na avaliação do projeto e, posteriormente, 

a nota obtida no currículo. Persistindo o empate, serão consideradas as idades, a benefício do 

que possuir mais idade.  

6.6. Mesmo quando houver a possibilidade de acúmulo da bolsa com um vínculo empregatício 

remunerado, em situação assim definida pela agência de fomento concedente, dar-se-á prio-

ridade, na classificação final, aos discentes sem vínculo empregatício, conforme Parágrafo 

Único do Art. 4º da Resolução CPG/PPGeo/IESA 01/2020. 

6.7. Conforme Art. 6º da resolução CPG/PPGeo/IESA 01/2020, uma bolsa de mestrado será des-

tinada ao primeiro colocado aprovado para vagas destinadas a Pretos, Pardos e Indígenas de-

finidos pela Resolução CONSUNI 07/2015, considerando o conjunto dos discentes aprova-

dos no processo seletivo do ano corrente.  

6.8. De acordo com o Art. 7º da resolução CPG/PPGeo/IESA 01/2020 serão destinadas 3 (três) 

bolsas de mestrado e 3 (três) bolsas de doutorado, sendo uma para cada linha do Programa, 

para os primeiros colocados em cada uma das linhas, obedecendo a classificação final do 

processo seletivo do ano corrente.  

6.9. Conforme Edital PRPG 02/2021, uma bolsa de mestrado da FAPEG será destinada a um 

candidato PPI com ingresso por cota. Caso esse candidato não exista, a bolsa deverá ser des-

tinada a candidato PPI que não tenha ingressado por cotas. Caso esses critérios não sejam 

atendidos, a bolsa deve ser destinada para discentes ingressantes de ampla concorrência.  

6.10. Conforme Edital PRPG 02/2021, uma bolsa de doutorado da FAPEG será destinada a 

um candidato PPI com ingresso por cota. Caso esse candidato não exista, a bolsa deverá ser 

destinada a candidato PPI que não tenha ingressado por cotas. Caso esses critérios não sejam 

atendidos, a bolsa deve ser destinada para discentes ingressantes de ampla concorrência. 

 

7. RESULTADO 
7.1. O resultado será fornecido conforme a modalidade de inscrição (discentes ingressantes e ve-

teranos), sendo indicada a agência de fomento de onde a bolsa será proveniente. 

7.2. O resultado deverá indicar a classificação dos candidatos em ordem decrescente das pontua-

ções obtidas, conforme disposto no Art. 5 da RESOLUÇÃO CPG/PPGeo/UFG n. 01/2020 e 

será divulgado no período estabelecido pelo cronograma deste edital. 
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7.3. Especificamente para os discentes ingressantes que cumpram o disposto nos itens 6.7 e 6.8 e 

não tenham sido contemplados pela cota de bolsas da FAPEG, serão contemplados por bol-

sas de mesmo nível da cota de bolsas da CAPES. 

7.4. As bolsas poderão ser remanejadas, no caso de desistência, ou não preenchimento. 

7.5. Os discentes contemplados com bolsa devem seguir os dispositivos deste edital, da RESO-

LUÇÃO CPG/PPGeo/UFG n. 01/2020 e, para bolsistas a cota da FAPEG, seguir ainda os 

dispostos do Edital FAPEG 01/2021. 

 

8. RECURSOS 
8.1. O candidato poderá apresentar recurso da decisão da banca, devidamente argumentado, no 

prazo regulamentar de até 48 (quarenta e oito horas) após a divulgação do resultado prelimi-

nar, conforme período estabelecido pelo cronograma deste edital (ANEXO 5). 

8.2. A solicitação de recurso deverá ser enviada exclusivamente para o e-

mail: posgeo.iesa@ufg.br, com o assunto: “RECURSO A RESULTADO – EDITAL 

01/2021 – PPGeo”. 

8.3. A Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente terá o prazo de até 48 (quarenta e oito) 

horas para a resposta ao recurso, conforme período estabelecido pelo cronograma deste edi-

tal. 

8.4. Findo o processo de análise dos recursos, a Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discen-

te publicará o resultado final da seleção, conforme data estabelecida pelo cronograma deste 

edital. 

 

9. IMPEDIMENTO 
9.1. Estão impedidos de participar do processo seletivo para concessão de bolsas os discentes ve-

teranos que tenham obtido dois conceitos “C” em qualquer disciplina cursada, obrigatória ou 

eletiva. 

 

10. DO PERÍODO DE DURAÇÃO DAS BOLSAS 
10.1. A duração das bolsas de Mestrado será de até 24 (vinte e quatro) meses e a de douto-

rado será de até 48 (quarenta e oito) meses, ou dependerá dos prazos definidos pelas agên-

cias de fomento. 

10.2. As bolsas poderão ser rescindidas antes do prazo indicado no item 9.1, se configurada 

uma das seguintes situações: 

10.2.1. após recomendação pelo Orientador, com base na avaliação do relatório indicado no 

Art. 12 da Resolução CPG/PPGeo/UFG n. 01/2020; 

10.2.2. por decisão fundamentada da Coordenação do Programa, em função do descumpri-

mento das atividades previstas no Plano de Trabalho, com amparo da legislação especí-

fica e mediante aviso prévio ao bolsista; 

10.2.3. caso o bolsista não realize sua matrícula semestral no período estabelecido pela CPG; 

10.2.4. caso o bolsista obtenha 2 (dois) conceitos “C” nas avaliações das disciplinas realiza-

das; 

10.2.5. caso o bolsista solicite trancamento de matrícula; 

mailto:posgeo.iesa@ufg.br
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10.2.6. caso o bolsista não realize o exame de qualificação nos prazos estipulados pelo Pro-

grama; 

10.2.7. caso o bolsista solicite prorrogação de prazo para defesa de dissertação ou tese. 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 
11.1. Os candidatos aprovados deverão enviar eletronicamente a documentação para im-

plementação da bolsa para o e-mail oficial do PPGeo ( posgeo.iesa@ufg.br) no período esta-

belecido pelo cronograma até às 23h59min, devendo preencher no assunto “DOCUMEN-

TAÇÃO IMPLEMENTAÇÃO BOLSA / EDITAL 01/2020”. 

11.2. A implantação da bolsa dependerá da disponibilidade da mesma no sistema pelas 

agências de fomento. 

11.3. Os casos omissos ao presente Edital de Seleção serão analisados pela Comissão de 

Bolsas e Acompanhamento Discente, que poderá encaminhar a Coordenadoria do Programa 

de Pós-Graduação em Geografia, caso julgue necessário. 

 

Goiânia, 06 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente 

Programa de Pós-Graduação em Geografia 

 

 

 

 

 

 

 

OS ANEXOS CONSTAM NA VERSÃO ORIGINAL DO EDITAL 


