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O Programa de Pós-Graduação em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil (PPGGECON) 
da Universidade Federal de Goiás torna públicas aos interessados as normas do processo 
seletivo, visando ao ingresso de aluno regular no segundo semestre de 2021 para o 
preenchimento de 3 vagas (2 vagas ampla concorrência e 1 vaga reservada a pretos, 
pardos e indígenas) para o nível de Doutorado do referido programa, em conformidade com 
as exigências da Resolução CEPEC Nº 1403/2016, da Resolução CONSUNI Nº 07/2015, 
Portaria Nº 1049/2019, do Regulamento deste Programa (Resolução CEPEC Nº 
1624/2018) e nos termos do presente edital, que  está vinculado ao Termo de Convênio       
8000011107, referente ao Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento intitulado Modelagem 
em diversas escalas da geração de sedimentos em erosões e o aporte em reservatórios de 
UHEs - PD-ANEEL 0394-1705/2017, regulamentado pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica - ANEEL, desenvolvido pela Eletrobras FURNAS e INSTITUIÇÃO. É exclusivo a 
funcionários da empresa Eletrobrás Furnas, devido à necessidade de capacitação do corpo 
técnico da empresa, prevista no item 2.3.5 (Relevância) do referido P&D.  
As inscrições poderão ser realizadas de 28 de junho a 12 de julho . Maiores informações e 
o Edital podem ser solicitados pelo e-mail gecon.eec@ufg.br. 
 
Tendo em vista as recomendações de isolamento social no contexto da pandemia da 
COVID-19, excepcionalmente não serão realizadas atividades presenciais neste processo 
seletivo, assegurando-se a manutenção da qualidade dos procedimentos de avaliação, 
bem como o atendimento aos aspectos essenciais da Pós-Graduação Stricto Sensu da 
Universidade Federal de Goiás. 
 
 

Goiânia, 28 de junho de 2021 
 
 
 

Profa. Dra. Márcia Maria dos Anjos Mascarenha. 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil. 

 
 
 
 

Ciente:  
Profa. Dra. Karla Emmanuela Ribeiro Hora  

Diretora da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de Goiás 
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1. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
1.1. A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil 

(PPGGECON), com sede na Escola de Engenharia Civil e Ambiental, torna público o edital de 
inscrições para o processo seletivo ao Programa de Pós-Graduação em Geotecnia, Estruturas 
e Construção Civil, em nível de Doutorado. 

1.2. O PPGGECON foi criado e recomendado, em 2006, em nível de mestrado, e, em 2018, em 
nível de doutorado, recebendo nota 4 segundo a última avaliação da CAPES/MEC. O 
programa visa a preparação de profissionais de alto nível, de pesquisadores e de docentes 
para o magistério superior nas áreas de Geotecnia, Estruturas e Construção Civil, de modo a 
atender às necessidades do desenvolvimento regional e nacional. 

1.3. O PPGGECON possui três áreas de concentração: Geotecnia, Estruturas e Construção Civil. 
● Na área de concentração Geotecnia são desenvolvidos projetos dentro da linha de pesquisa: 

Infraestrutura geotécnica e mecânica dos solos tropicais; 
● Na área de concentração Estruturas são desenvolvidos projetos dentro da linha de pesquisa: 

Mecânica aplicada e computacional; 
● Na área de concentração Construção Civil são desenvolvidos projetos dentro da linha de 

pesquisa: Materiais, processos e gestão da construção. 

      

 

2. DA INSCRIÇÃO 
 
2.1. Poderão participar do Processo Seletivo funcionários da empresa Eletrobrás Furnas 

portadores de Diplomas de cursos de Mestrado Acadêmico em Engenharia ou áreas afins, 
devidamente reconhecidos e/ou recomendados pela CAPES/MEC; bem como concluintes de 
Mestrado, desde que comprovem a conclusão do referido curso, em data anterior à matrícula 
no Doutorado. 

 

2.2. As inscrições deverão ser feitas no período de: 28 de junho a 12 de julho  de 2021, 
exclusivamente por meio do endereço eletrônico gecon.eec@ufg.br. Serão consideradas 
apenas as inscrições que forem recebidas neste endereço eletrônico até às 23h59min, horário 
de Brasília-DF, do dia 12/07/2021. 

2.3. Para a inscrição o candidato deverá enviar os seguintes documentos digitalizados em formato 
PDF, em arquivo único (tamanho máximo de 10 MB) nomeado EDITAL03     -NOME DO 
CANDIDATO e na seguinte ordem: 

● ficha de inscrição preenchida e assinada, disponível no sítio do PPGGECON 
(https://gecon.eec.ufg.br); 

●      carteira de Identidade ou Profissional e CPF. Para os candidatos estrangeiros, enviar RNE 
ou passaporte válido; 

mailto:gecon.selecao@gmail.com
https://gecon.eec.ufg.br/


● certificado Alistamento Militar (CAM), ou Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI), ou 
de serviço alternativo, para candidatos do sexo masculino (se brasileiro); 

● certidão de Casamento, nos casos em que houver mudança de nome; 
● histórico Escolar do curso de Mestrado; 
● diplomas do curso de Graduação e de Mestrado, ou documento que comprove que o 

candidato está apto a concluir o curso de Mestrado até a data da primeira matrícula, para 
inscrição no curso de Doutorado; 

● curriculum Vitae na Plataforma Lattes, acompanhado do formulário do ANEXO I preenchido 
pelo candidato. A comprovação do Curriculum Vitae deverá ser feita pelo candidato, no ato da 
inscrição, enviando os documentos comprobatórios das atividades mencionadas pelo 
candidato no formulário, em páginas ordenadas e numeradas. Os documentos originais 
poderão ser solicitados pelo PPGGECON, se necessário; 

● projeto de Pesquisa, indicando a linha de pesquisa e um possível orientador; 
● Termo de opção da modalidade de comprovação de suficiência em Inglês preenchido e 

assinado, conforme Anexo II deste edital; podendo o candidato indicar uma das seis opções 
seguintes: (i) certificação TOEFL-IPT, (ii) TOEFL-IBT, (iii) Cambridge First Certificate in English 
(FCE), Cambridge Advanced in English (CAE) ou Certificate of Proficiency in English (CPE), 
(iv) Cambridge-Michigan Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE), (v) 
Test of English for International Communication (TOEIC), (vi) Centro de Avaliação em 
Suficiência em Língua Estrangeira (CASLE) ou (vii) Teste de Inglês aplicado especificamente 
para fins deste Processo Seletivo pela Comissão de Seleção do PPGGECON. Ressalta-se 
que só serão aceitos comprovantes de suficiência que estejam dentro da validade do órgão 
certificador. No caso dos certificados que não apresentem validade explicitada pelo órgão 
certificador, a validade do mesmo, para fins de seleção no PPGGECON, será de dois anos a 
partir da data de sua expedição. Não serão aceitas, para fins de comprovação de suficiência 
em inglês, deste edital, notas obtidas em processos seletivos anteriormente realizados pelo 
candidato em programas de pós-graduação, inclusive de processos seletivos anteriores do 
PPGGECON;  

● Comprovante de vínculo empregatício com a empresa Eletrobrás Furnas 

● Termo de autodeclaração étnico-racial assinado, disponível no ANEXO III, caso se aplique; 

● No caso de candidato autodeclarado 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.  

                      

2.4. Em todos os e-mails enviados à secretaria, o candidato deverá fazer referência, no campo 

assunto, ao EDITAL Nº 04/2021 – SELEÇÃO PARA ALUNO REGULAR (DOUTORADO)  

2.5. A secretaria não realizará conferência de documentos enviados pelo candidato, mas tão 

somente a confirmação do recebimento do pedido de inscrição. A conferência e análise da 

adequação dos documentos será realizada após o período de inscrição, durante o processo 

de seleção. Assim, é de inteira responsabilidade do candidato o envio de toda a 

documentação exigida neste   edital para efetiva participação no processo seletivo. 

2.6. Será indeferida a inscrição com documentação incompleta. 

2.7. É vedada a inscrição extemporânea. 
2.8. As informações fornecidas na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade do 

candidato, cabendo à Instituição a prerrogativa de não homologar a inscrição no processo 

seletivo aquele que não tiver formação na área de Engenharia ou áreas afins. Não serão 

homologadas inscrições de candidatos que não preencherem o formulário de forma completa 

e legível e ou que fornecerem dados comprovadamente inverídicos. 

2.9. Candidatos que apresentarem o termo de autodeclaração étnico-racial serão convocados 

para uma entrevista com a Comissão de Heteroidentificação criada pela Resolução CONSUNI 

Nº 32/2017, caso sejam selecionados por cotas. 

2.10. Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 

2.11.     O resultado preliminar das inscrições homologadas será divulgado no dia 15/07/2021, no 



site do Programa: https://gecon.eec.ufg.br. Não serão homologadas as inscrições com 
documentação incompleta ou que não atendam às condições exigidas neste Edital, sendo 
que, a critério da Comissão de Seleção, outros documentos poderão ainda ser solicitados. 

2.12.  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 19/07/2021, no site do Programa: https://gecon.eec.ufg.br. 

 
3. DO NÚMERO E DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS  
 
3.1. Será oferecido um total de 2 (duas) vagas para a ampla concorrência e 1 (uma) vaga 

reservada para candidatos cotistas (PPI), como aluno regular, distribuída      por orientador 
conforme listado a seguir: 

 

Área de 
Concentr

ação 
Nome 

Vagas 

Área da Pesquisa 

      
Geotecnia 

Gilson Gitirana Jr. 
01 

Modelagem em diversas escalas da geração de 
sedimentos em erosões e o aporte em reservatórios 
de UHEs 

Márcia Maria dos 
Anjos Mascarenha 

01 

 

3.2. De acordo com o § 1º do Art. 4º da Resolução CONSUNI 07/2015, candidatos pretos, pardos 
e indígenas, que fizerem a autodeclaração, concorrerão, ao mesmo tempo, às vagas 
reservadas e àquelas destinadas à livre concorrência. 

3.3. De acordo com o § 2º da Resolução CONSUNI 07/2015, os candidatos pretos, pardos e 
indígenas (PPI), classificados no subconjunto referente às vagas oferecidas para ampla 
concorrência (80% das vagas), não serão computados para efeito do preenchimento das 
vagas reservadas (20% das vagas). 

3.4. De acordo com o § 4º do Art. 4º da Resolução CONSUNI 07/2015, não havendo candidatos 
PPI aprovados em número suficiente para ocupar as vagas reservadas, essas serão 
revertidas para ampla concorrência, sendo ocupadas pelos demais candidatos aprovados, 
conforme a ordem de classificação no Processo Seletivo regido por este Edital. 

3.5 A distribuição de vagas, por orientador, ocorrerá em duas etapas: 

3.5.1. Na primeira etapa, os candidatos aprovados no processo seletivo serão alocados nas vagas 
dos orientadores previamente indicados, seguindo a ordem de classificação, 
independentemente da autodeclaração ou não como ppi, até que as vagas disponíveis 
estejam esgotadas. 

3.5.2. Na segunda etapa, os candidatos PPI que não tiveram suas vagas definidas na etapa anterior 
devem ser alocados nas vagas adicionais e distribuídos segundo os orientadores indicados 
previamente. 

3.6. Conforme § 3º do art. 6º, caso haja excesso de candidatos aprovados para um mesmo 
orientador, a coordenação e/ou a comissão do processo seletivo poderão redistribuir de forma 
mais equilibrada os candidatos, de modo a atender o regulamentado pela capes. 

3.7. Os candidatos pretos, pardos ou indígenas ingressarão nas vagas adicionais, que serão 
alocadas para qualquer um dos orientadores que tenham oferecido vagas individuais para a 
livre concorrência, respeitando-se o disposto no § 2º do art. 4 da resolução consuni 07/2015 
e seguindo as regras do processo seletivo estabelecido neste  edital. 

3.8. O preenchimento das vagas será realizado de acordo com os critérios para a classificação e a 
aprovação dos candidatos, mencionados nos itens 5 e 6 deste Edital, não havendo, portanto, 
compromisso do PPG-GECON com o preenchimento de todas as vagas oferecidas. 
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4. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

4.1. Tendo em vista a situação de emergência em saúde pública devida à Pandemia da COVID-
19, todas as etapas do processo de seleção serão realizadas por videoconferência e 
gravadas, seguindo o cronograma apresentado no item 7. 

4.2. O candidato será informado, pelo endereço de e-mail que consta na ficha de inscrição e em 
até 48 horas antes de cada prova, do link e das instruções para o acesso virtual à sala de 
videoconferência. 

4.3. A banca examinadora do Processo Seletivo será por área de concentração e cada banca será 
composta por pelo menos três docentes do PPGGECON. 

4.4. O candidato com inscrição homologada poderá alegar suspeição contra qualquer membro ou 
suplente da Banca Examinadora, em até 48 horas após a divulgação da composição da banca 
examinadora, formalizada em petição devidamente fundamentada e instruída com provas 
pertinentes, destinada à CPG, apontando uma ou mais restrições estabelecidas nos Artigos 
18 e 20 da Lei Nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 

4.5. O processo de seleção será composto das seguintes etapas: 

 
4.5.1. Análise do Projeto de Pesquisa 
4.5.1.1. O Projeto de Pesquisa deverá ser elaborado conforme Anexo IV deste edital; 
4.5.1.2. O Projeto de Pesquisa fará parte da avaliação, mas não garante que este seja o tema a 

ser desenvolvido no    doutorado pelo candidato; 
 

4.5.2. Exame Oral do Projeto de Pesquisa 
4.5.2.1. O candidato será arguido pela banca examinadora sobre seu Projeto de Pesquisa; 
4.5.2.2. A apresentação do candidato e defesa do projeto será realizada por videoconferência, 

por meio     de recurso de informática a ser definido e comunicado ao candidato por e-
mail com antecedência mínima de 48 horas. Providências quanto à qualidade da rede e 
acesso à internet e computador para a prova, são responsabilidade do candidato. A 
apresentação do projeto será realizada em um período de 10 a 15 minutos e após esse 
período a banca realizará a arguição, com duração de no máximo 20 minutos. 

4.5.2.3.  O Exame Oral constará de perguntas sobre a importância, relevância, objetivos, 
metodologia e resultados esperados do projeto de pesquisa; 

4.5.2.4. Caso ocorram problemas técnicos que interrompam a conexão do candidato, impedindo 
a realização do exame na data e horário previamente definido, poderá, a critério da banca, 
ser realizada uma 2ª chamada. 

4.5.2.5. 2ª chamada do Exame Oral do Projeto de Pesquisa será comunicada ao candidato com 
antecedência de pelo menos 12 horas, e deve ocorrer até 24 horas depois da ocorrência 
dos problemas técnicos que impediram a sua realização anteriormente na data e horário 
previamente definidos. 
      

      
4.5.3. Suficiência em Inglês e/ou Português 
4.5.3.1. O exame de suficiência em língua inglesa e/ou portuguesa aplicado pelo PPGGECON 

será constituído de tradução ou de interpretação de textos técnicos, abrangendo a linha 
de pesquisa da área de concentração, mencionada no item 1.3. O candidato receberá 
uma nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). 

4.5.3.2. A prova será realizada em tempo delimitado para resolução de cada questão a ser 
informado nas instruções antes do início da aplicação da prova. A aplicação da prova será 
realizada por videoconferência, através de recurso de informática a ser definido e 
comunicado ao candidato por e-mail com antecedência mínima de 48 horas. Providências 
quanto à qualidade da rede e acesso à internet e computador para a prova, são 
responsabilidade do candidato. O candidato deverá acessar a sala virtual, através do link 
a ser encaminhado previamente ao endereço de e-mail informado na inscrição, com 15 
minutos de antecedência do início da prova. Após o acesso, o candidato deverá 
apresentar aos responsáveis pela aplicação da prova, com o recurso da câmera do 



respectivo computador, que está em ambiente sem auxílio de terceiros para a realização 
da prova e apresentar documento de identidade com foto. 

4.5.3.3. Ainda, nesse período que antecede a prova, os responsáveis pela sua aplicação, 
enviarão, no endereço de e-mail, a prova para cada candidato. Durante a realização da 
prova, a câmera do respectivo computador de acesso do candidato não poderá ser 
desligada. Problemas técnicos, que porventura possam surgir, interrompendo a conexão 
do candidato, serão tolerados por um período de no máximo 15 minutos. Caso retorne no 
tempo hábil, as questões da prova que transcorreram nesse período não serão 
reapresentadas. 

4.5.3.4. Em caso de interrupção contínua por tempo igual ou superior a 15 minutos, será marcada 
uma 2ª chamada do exame de suficiência em língua inglesa e/ou portuguesa para os 
candidatos que não conseguiram solucionar os problemas técnicos em tempo hábil. O 
horário da segunda chamada será comunicado ao candidato em até 12 horas. A 2ª 
chamada deverá ocorrer em até 24 horas após a ocorrência do incidente.  

4.5.3.5. Será permitida exclusivamente a consulta a dicionário físico ou digital inglês-inglês, 
português-português ou inglês-português. 

 
4.5.4.      Avaliação do Curriculum Vitae: na análise do Curriculum Vitae, a banca examinadora 

pontuará as atividades docentes e a produção bibliográfica do candidato. Somente serão 
pontuados os itens devidamente comprovados. O candidato receberá uma nota de 0,0 (zero) 
a 10,0 (dez), de acordo com Tabela de pontuação apresentada no Anexo I deste edital. 

 

5. DA FORMA DE AVALIAÇÃO 
5.1. A cada uma das etapas será atribuída uma nota entre zero (0,0) e dez (10,0) pontos. 
5.2. É obrigatória a participação do candidato nos exames oral e de suficiência de língua inglesa 

e/ou portuguesa, para candidatos estrangeiros cuja língua materna não seja o português e 
que não tenham realizado graduação (ou mestrado) no Brasil, nos horários estabelecidos 
pelo presente edital. O não comparecimento do candidato nessas etapas implicará na sua 
eliminação deste processo seletivo. 

5.3. Análise do Projeto de Pesquisa 

O projeto de pesquisa deve ser elaborado, conforme modelo especificado no Anexo IV e com o 
limite máximo de 15 (quinze) páginas no total. 

5.3.1. O Projeto de Pesquisa deve contemplar: Título; Introdução; Relevância do Tema; Objetivos; 
Metodologia; Resultados Esperados e Referências. 

5.3.2. A avaliação do projeto de pesquisa abrangerá: 

- contextualização e relevância do tema (2,5 pontos); 

- viabilidade técnica do projeto de pesquisa (2,0 pontos); 

- atualidade e relevância da bibliografia utilizada (2,5 pontos); 

- aderência do conteúdo da proposta em relação às linhas de pesquisa do referido professor 
orientador (2,0 pontos); 

- capacidade de apresentação do projeto dentro das normas técnicas vigentes (1,0 pontos). 

5.3.3 O projeto de pesquisa deve ser inédito e poderá ser submetido à avaliação de originalidade. 

5.3.4 A avaliação de projeto de pesquisa será eliminatória, sendo que a nota mínima é 7,0 (sete) 
e seu resultado será publicado antes do exame oral. 

5.4. Exame Oral do Projeto de Pesquisa 
Esta etapa é classificatória e será realizada para os candidatos aprovados na avaliação do projeto 
de pesquisa. O exame oral compreende a avaliação do candidato por uma banca de, no mínimo, 3 
(três) docentes do PPGGECON. 

5.4.1 Esta etapa será gravada e o candidato será arguido quanto aos seguintes itens: 

- domínio da contextualização do tema proposto (2,5 pontos); 



- clareza na exposição dos objetivos e da metodologia (2,5 pontos); 

- defesa da importância e coerência dos resultados esperados (2,5 pontos); 

- capacidade de compreensão das perguntas e aderência das respostas (2,5 pontos). 

5.4.2 Cada membro da banca atribuirá uma nota de 0 (zero) a 10,0 (dez) para cada um dos itens 
listados no item 5.4.1. A nota final do avaliador será a média aritmética dos itens avaliados. A 
nota final do candidato será a média aritmética da nota individual dos avaliadores. 

5.5. Exame de Suficiência em Língua Inglesa:  

5.5.1. O exame de suficiência em língua inglesa e/ou portuguesa tem caráter eliminatório. A nota 
mínima exigida para aprovação nesta    etapa é 7,0. As equações para conversão das 
pontuações obtidas nos certificados (NT) na nota do exame de inglês (EI) constam no Anexo 
V. É de inteira responsabilidade do candidato verificar se a nota convertida é superior a 7,0, 
antes do     preenchimento do Anexo II. 

5.5.2. Para candidatos estrangeiros cuja língua materna não seja o português, será aplicada, 
também, prova de suficiência em língua portuguesa. Caso sua língua materna seja o inglês, o 
candidato estrangeiro deverá realizar apenas a prova de suficiência em língua portuguesa. 

5.6. Avaliação de Curriculum Vitae 
   Esta etapa é classificatória e será realizada para os candidatos aprovados na avaliação do 

projeto de pesquisa e no exame de suficiência em língua inglesa e/ou portuguesa. No Anexo 
I deste Edital consta a tabela para pontuação do currículo, até o limite de 10,0 (dez) pontos. 

 

6. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
6.1. A classificação do candidato dependerá de sua Média Geral (MG), a qual será calculada como 

uma média aritmética das notas da Avaliação do Projeto de Pesquisa (PP), do Exame Oral do 
Projeto de Pesquisa (EO) e da análise do Curriculum Vitae (CV), utilizando a expressão a 
seguir:  

𝑀𝐺 =
𝑃𝑃 + 𝐸𝑂 + 𝐶𝑉

3
 

6.2. A lista dos candidatos aprovados, com suas respectivas notas e ordem de classificação, será 

publicada na página do programa na Internet. A lista será divulgada informando se o candidato 
optou ou não pela autodeclaração étnico-racial e qual candidato foi selecionado pelo sistema 
de cotas. 

6.3. Em caso de empate, os critérios de desempate obedecerão à seguinte ordem (i) maior nota 
na Avaliação do Projeto de Pesquisa; (ii) maior nota na Avaliação do Currículum Vitae; (iii) 
maior nota no Exame Oral; (iv) maior nota obtida no Exame de Língua Inglesa e/ou no Exame 
de Língua Portuguesa; (v) maior idade. 

6.4. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente. Caso ocorram desistências de 
candidatos aprovados até a data final para a matrícula poderão ser chamados a ocupar as 
vagas remanescentes outros candidatos, respeitada a ordem de classificação. 

6.5. Este edital tem validade de 30 dias após a data final de matrícula.  
 

7. DO CRONOGRAMA 
 

7.1. O processo seletivo obedecerá ao seguinte cronograma: 

Atividade  Data Horário 

Publicação do Edital Nº 03/2021 28/06/2021       

Prazo para impugnação do edital 28/06 e 29/06/2021       

Resultado das solicitações de impugnação do edital 30/06/2021  

Inscrições pelo e-mail gecon.eec@ufg.br 28/06 a 12/07/2021  

mailto:gecon.eec@ufg.br


Homologação preliminar das inscrições 15/07/2021 8:00 

Período para interposição de Recurso ao resultado 

preliminar da homologação 

15 e 19/07/2021 8:00 

Resultado final da homologação das inscrições 19/07/2021 18:00 

Divulgação dos membros da banca examinadora  19/07/2021 18:00 

Período para interposição de recurso contra os 

membros da banca examinadora 

20 e 21/07/2021 17:00 

Divulgação final da banca examinadora 22/07/2021 18:00 

Divulgação do resultado preliminar da Avaliação do 

Projeto de Pesquisa 

26/07/2021 18:00 

Período para interposição de recurso ao resultado 

da Avaliação do Projeto de Pesquisa 

27 e 28/07/2021  

Divulgação do resultado final da Avaliação do 

Projeto de Pesquisa 

29/07/2021 18:00 

Exame de suficiência em língua inglesa 

(videoconferência) 

30/07/2021 08:00 – 10:00 

Exame de suficiência em língua portuguesa 

(videoconferência) 

30/07/2021 10:30 – 12:30 

Exame Oral do Projeto de Pesquisa 

(videoconferência) 

30/07/2021 14:00 – 18:00 

Exame Oral do Projeto de Pesquisa 

(videoconferência) 

02/08/2021 08:00 – 12:00 

14:00 – 18:00 

2º chamada do Exame de suficiência em língua 

inglesa / portuguesa e Exame Oral do Projeto de 

Pesquisa (videoconferência) 

03/08/2021 08:00 – 12:00 

Divulgação do resultado preliminar do Exame Oral 

do Projeto, do exame de Suficiência em língua 

inglesa e/ou portuguesa, da Avaliação do Curriculum 

Vitae e do resultado da seleção  

03/08/2021 18:00 

Período para interposição de recurso ao resultado 

preliminar do Exame Oral do Projeto, do exame de 

Suficiência em língua inglesa e/ou portuguesa da 

Avaliação do Curriculum Vitae e do resultado da 

seleção. 

04 e 05/08/2021  

Divulgação do resultado final do Exame Oral do 

Projeto, do exame de Suficiência em língua inglesa 

e/ou portuguesa, portuguesa da Avaliação do 

Curriculum Vitae e do resultado da seleção. 

06/08/2021 18:00 

 

7.2. A eventual interposição de recursos (modelo no Anexo VI) deverá ser enviada para o e-mail 
gecon.eec@ufg.br.. 

7.3. O resultado final do processo seletivo será homologado pela Coordenadoria do PPGGECON 
e publicado na página do programa na Internet: (https://gecon.eec.ufg.br). 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas deste processo seletivo contidas 

nos comunicados adicionais e neste edital. 
8.2. Acarretará a eliminação do candidato do processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais 

cabíveis, a burla ou a tentativa de burla aos termos ou comunicados deste edital, ou nos 
comunicados correspondentes, bem como o tratamento incorreto e, ou, descortês a qualquer 
pessoa envolvida no Processo Seletivo. 

mailto:gecon.selecao@gmail.com
https://gecon.eec.ufg.br/


8.3. É de responsabilidade do candidato, a guarda dos originais da documentação requerida para 
a inscrição neste processo seletivo, podendo o programa, a qualquer tempo, solicitar a 
apresentação dos originais para conferência. 

8.4.      A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como 
alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objetos de 
avaliação nas provas do processo seletivo. 

8.5. O prazo de recurso ao resultado final do Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação 
em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil será de 48 (quarenta e oito) horas a partir do 
horário de divulgação do mesmo, considerando para essa contagem apenas os dias úteis. 
Imediatamente após o fim desse prazo, os eventuais pedidos de recurso serão analisados e 
julgados por uma comissão constituída por docentes do PPGGECON, tendo seus resultados 
divulgados tempestivamente. 

8.6. O candidato deverá manter atualizado o seu endereço e telefone para contato na Secretaria 
do PPGGECON / EECA / UFG enquanto estiver participando da seleção. 

8.7. A data de matrícula dos candidatos aprovados será publicada no site do PPGCON dia 
06/08/2021.  

8.8. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Coordenadoria do 
PPGGECON/EECA/UFG. 

 

Edital aprovado em reunião da Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Geotecnia, 

Estruturas e Construção Civil no dia 28 de maio de 2021 

 

Edital aprovado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação no dia 25/06/2021. 

 

Goiânia, 28 de junho de 2021. 

 

Profa. Dra. Márcia Maria dos Anjos Mascarenha. 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil. 

 
 
Ciente:  

Profa. Dra. Karla Emmanuela Ribeiro Hora  
Diretora da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de Goiás 

  



ANEXO I 

TABELA DE PONTUAÇÃO DO CURRICULUM VITAE 

ITEM DESCRIÇÃO PONTOS LIMITES QUANTIDADE* PONTOS* 

1 Magistério superior em disciplinas 
com carga horária igual ou superior a 
30 horas-aula (pontos por 
disciplina/semestre) 

0,5 2,0 

  

2 Trabalhos publicados (pontos por 
trabalho) 

  
  

2.1 Resumo simples em eventos científicos 
de âmbito  nacionais e internacionais 

0,25 0,5 
  

2.2 Resumo expandido em eventos 
científicos de âmbito nacionais e 
internacionais 

0,5 1,5 
  

2.3 Trabalho completo em eventos científicos 
de âmbito  nacionais e internacionais 

0,75 3,0 
  

2.4 Trabalho completo em periódicos 
científicos qualificados conforme o Qualis 
A1 e A2 na área de Engenharias I 
(CAPES) 

5,0  

  

2.5 Trabalho completo em periódicos 
científicos qualificados conforme o Qualis 
B1 na área de Engenharias I (CAPES) 

3,0  
  

2.6 Trabalho completo em periódicos 
científicos qualificados conforme o Qualis 
B2 na área de Engenharias I (CAPES) 

2,0  
  

2.7 Trabalho completo em periódicos 
científicos qualificados conforme o Qualis 
B3 a B5 na área de Engenharias I 
(CAPES) 

1,0 3,0 

  

2.8 Trabalho completo em periódicos 
científicos qualificados conforme o Qualis 
A1 e A2 de outras áreas (CAPES) 

5,0  
  

2.9 Trabalho completo em periódicos 
científicos qualificados conforme o Qualis 
B1 e B2 de outras áreas (CAPES) 

2,5 2,5 
  

3 Capítulo de livro ou livro com corpo 
editorial e outras publicações, 
conforme documento de área 
Engenharias I (CAPES) 

1,0 2,0 

  

4 Depósito de patente 1,0 2,0   

5 Patente registrada 5,0    

6 Participação em programa de 
intercâmbio em IES no exterior 
(pontos por semestre de duração) 

0,5 1,0 
  

Limite total de pontos --------- 10,0 Total  

* A ser preenchido pelo candidato  



ANEXO II 

 

TERMO DE OPÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA 
(MODELO) 

 

 

  

Exmo. Sr. Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geotecnia, Estruturas e Construção 
Civil 

Escola de Engenharia Civil e Ambiental 

Universidade Federal de Goiás 

 

 

Pelo presente Termo de Opção, eu (nome completo do candidato), (nacionalidade), (estado civil), 
residente (endereço completo), inscrito no Processo Seletivo 2021 do PPGGECON para o nível de 
doutorado, manifesto abaixo minha opção de como pretendo comprovar minha suficiência em 
Língua Inglesa, conforme possibilidades previstas no edital*: 

 

(   ) Certificado do TOEFL-IPT; 

(   ) Certificado do TOEFL-IBT; 

(   ) Certificado do IELTS; 

(   ) Cambridge First Certificate in English (FCE), Cambridge Advanced English (CAE) ou 
Certificate of Proficiency in English (CPE); 

(   ) Cambridge-Michigan Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE) 
(   ) Test of English for International Communication (TOEIC) 
(   )  CASLE 

(   ) Teste Específico aplicado pelo PPGGECON, previsto no edital 004/2021. 

 

*Atenção: assinalar apenas uma opção, atentando-se ao item 5.5.1 do Edital. 

 

Por ser expressão da verdade, firmo o presente termo. 

 

 

Goiânia-GO,   ___ / _________ / _____. 

 

 

 

Assinatura do(a) Candidato(a) 

 

 

 

 
 

  



ANEXO III 

TERMO DE AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL 
(MODELO) 

Eu, _________________________, CPF __________, portador do documento de identidade 

__________, declaro, para o fim específico de atender à documentação exigida pela Resolução 

CONSUNI 07/2015 e aderir ao Edital do Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil (PPG-GECON da Universidade Federal de 

Goiás, em nível de Doutorado, me autodeclaro: 

(  ) preto 

(  ) pardo 

(  ) indígena  

Declaro, também, estar ciente de que a prestação de informação falsa, apurada posteriormente ao 

ingresso no Programa, em procedimento que me assegure o contraditório e ampla defesa, ensejará 

o cancelamento de minha matrícula na Universidade Federal de Goiás, sem prejuízo das sanções 

penais eventualmente cabíveis. 

 

Goiânia, ____ de ______________ de _____. 

 

Assinatura do Candidato 

 

Para atender ao disposto no parágrafo único do Art. 2º da Resolução CONSUNI Nº 7, de 24 de abril 

de 2015, no caso de indígena, deve ser apresentado, no ato da matrícula no curso, cópia do registro 

administrativo de nascimento e óbito de índios (RANI) OU declaração de pertencimento emitida pelo 

grupo indígena assinada por liderança local. 

 

No caso de preto e pardos, uma vez aprovado por cota, será convocado para uma entrevista com 

a Comissão de Heteroidentificação criada pela Resolução CONSUNI Nº 32/2017 em data a ser 

informada na página do programa na Internet (https://gecon.eec.ufg.br). A verificação pela 

Comissão de Heteroidentificação seguirá critério fenotípico, conforme estabelecido na Portaria 

Normativa n.04/2018 SGP/MPOG. 

 

 

  

https://gecon.eec.ufg.br/


ANEXO IV 
 

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAR O PROJETO DE PESQUISA 
 
 
 

● O projeto de pesquisa deve ser elaborado com o limite máximo de 15 (quinze) páginas; 

● O Projeto de Pesquisa deve contemplar: 

▪ Título; 

▪ Introdução; 

▪ Relevância do Tema; 

▪ Objetivo; 

▪      Metodologia; 

▪ Resultados Esperados      

      

▪ Referências Bibliográficas; 

● Usar margens de 2cm em todas as bordas; 

● Usar fonte ARIAL 11 com espaçamento “1,5 linhas”; 

● Apresentar texto em Coluna única; 

● Usar normas vigentes da ABNT (resumidas no Guia do GECON – 
https://gecon.eec.ufg.br/up/142/o/EECA_-_Guia_para_edicao_de_trabalhos_2015.pdf); 

● Colocar no início do projeto: nome do candidato e área de interesse do candidato. 

  

https://gecon.eec.ufg.br/up/142/o/EECA_-_Guia_para_edicao_de_trabalhos_2015.pdf


ANEXO V 

EQUAÇÕES PARA CONVERSÃO DAS PONTUAÇÕES OBTIDAS NOS 

CERTIFICADOS (NT) NA NOTA DO EXAME DE INGLÊS (EI) 

 
 

EXAME FÓRMULA DE CORRESPONDÊNCIA 

FCE, CAE ou CPE 𝐸𝐼 =  
5

76
 (3 𝑁𝑇 –  270)  ≥  0 

ECPE 𝐸𝐼 =  
1

350
 (3 𝑁𝑇 +  500) 

IELTS 𝐸𝐼 =  𝑁𝑇 +  1 

TOEFL-IBT 𝐸𝐼 =  
1

14
 (𝑁𝑇 +  20) 

TOEFL-IPT 𝐸𝐼 =  
1

130
 (3 𝑁𝑇 –  731)  ≥  0 

TOEIC 𝐸𝐼 =  
1

130
 (3 𝑁𝑇 –  731)  ≥  0 

CASLE EI = NT 

 

     ≥      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO VI 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

 

  

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

 

INDIQUE NESTE CAMPO O NÚMERO DE SUA INSCRIÇÃO: 
 

 

  
INDIQUE NESTE ESPAÇO O PONTO ESPECÍFICO PARA O QUAL SE INTERPÕE 
O PRESENTE RECURSO: 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
INDIQUE NESTE ESPAÇO, OBJETIVAMENTE, OS MOTIVOS QUE JUSTIFICAM 
O PRESENTE RECURSO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
LOCAL E DATA: 

 
Assinatura do(a) Candidato(a)  
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

Escola de Engenharia Civil e Ambiental 
Programa de Pós-Graduação em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil (PPG-

GECON) 

Rua Universitária, 1488, Qd. 86, Setor Universitário 

CEP: 74605-220 - Goiânia – Goiás 

 


