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AVISO DE  EDITAL           Nº  001/2015 
 
 
 

O Programa de Pós-Graduação em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil (PPG-

GECON), nível mestrado, da Universidade Federal de Goiás, vem tornar público aos 

interessados que as inscrições do processo seletivo visando o ingresso de aluno 

regular ao mestrado no primeiro semestre de 2016 estarão abertas de 13/10/2015 a 

13/11/2015, de 2a feira a 6a feira, exceto feriados, no horário das 13:00 às 17:00 

horas. Maiores informações e o Edital podem ser obtidos na Secretaria do Programa 

de Pós-Graduação em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil, na Escola de 

Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de Goiás, situada à Rua 

Universitária, 1488, Qd. 86, Setor Universitário - CEP: 74605-220 - Goiânia - Goiás, 

Bloco A, 1º andar, sala 13, telefone (62) 3209-6099, homepage 

https://gecon.eec.ufg.br, e-mail gecon.selecao@gmail.com. 
 
 
 
 

Goiânia, 09 de outubro de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 

Profa. Dra. Lilian Ribeiro de Rezende 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Geotecnia, Estruturas e 

Construção Civil 
 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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ESCOLA DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL (EECA)  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOTECNIA, ESTRUTURAS E 
CONSTRUÇÃO CIVIL (PPG-GECON) 

 

EDITAL No 001/2015 
 
 

EDITAL DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE ALUNO REGULAR AO PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOTECNIA, ESTRUTURAS E CONSTRUÇÃO CIVIL DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
 
 
1. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
1.1. A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Geotecnia, Estruturas e 

Construção Civil (PPG-GECON), com sede na Escola de Engenharia Civil e 
Ambiental, torna público que, no período de 13 de outubro a 13 de novembro de 
2015, estarão abertas as inscrições para o processo seletivo ao Programa de 
Pós-Graduação em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil, em nível de 
Mestrado, para ingresso de aluno regular no primeiro semestre de 2016. O PPG-
GECON foi criado e recomendado em 2006 pela CAPES / MEC e visa à 
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 as necessidades do desenvolvimento regional e nacional. 

 
1.2. O PPG-GECON possui três áreas de concentração: Geotecnia; Estruturas; e 

Construção Civil: 

 Na área de concentração em Geotecnia são desenvolvidos diversos projetos 
dentro da seguinte linha de pesquisa: Infraestrutura geotécnica e mecânica dos 
solos tropicais; 

 Na área de concentração em Estruturas são desenvolvidos projetos dentro da 
seguinte linha de pesquisa: Mecânica estrutural aplicada e computacional; 

 Na área de concentração em Construção Civil são desenvolvidos projetos 
dentro da seguinte linha de pesquisa: Materiais, Processos e Gestão da 
Construção. 

 
1.3. Há a possibilidade de concessão de bolsas pelas agências de fomento CAPES, 

CNPq, FAPEG e pela UFG. A concessão se efetuará em função da 
disponibilidade das mesmas e segundo critérios fixados pelas agências de 
fomento e pela Comissão de Bolsas do Programa. 

 
2. DO PÚBLICO 
 

2.1. Poderão participar do Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em 
Geotecnia, Estruturas e Construção Civil todos os portadores de Diplomas de 
cursos de Graduação (bacharelado), devidamente reconhecidos pelo MEC em 
Engenharia Civil ou portadores de diploma em curso superior de tecnologia ou 
áreas afins; bem como concluintes de Graduação, desde que comprovem a 
conclusão do referido curso, em data anterior à matrícula no PPG-GECON. 



3.  DA INSCRIÇÃO 
 
3.1. As inscrições poderão ser feitas no período de: 13/10/2015 a 13/11/2015, de 

segunda a sexta-feira, exceto feriados e recessos, das 13:00 às 17:00 horas, na 
Secretaria do Programa de Mestrado em Geotecnia, Estruturas e Construção 
Civil, na Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de 
Goiás, situada à Rua Universitária, 1488, Qd. 86, Setor Universitário - CEP: 
74605-220 - Goiânia - Goiás, telefone (62) 3209-6099. ou pelos Correios 
(SEDEX), conforme o item 2.8. Informações podem ser obtidas também 
pelo site do Programa (https://gecon.eec.ufg.br/), por e-mail 

(gecon.selecao@gmail.com) ou pelo telefone: (62) 3209-6099. 

 

3.2. No ato da inscrição o candidato deverá entregar os seguintes documentos: 

 
a) formulário de inscrição para aluno regular fornecido pela Secretaria do PPG-

GECON (ou obtido através da página https://gecon.eec.ufg.br) devidamente 
preenchido pelo candidato e assinado, com declaração de que está de acordo 
com as normas de seleção constantes do presente edital. 

b) cópia autenticada da carteira de identidade (RG); 
c) cópia autenticada do CPF (para candidatos brasileiros), RNE ou passaporte 

válido (para candidatos estrangeiros); 
d) cópia autenticada do comprovante de quitação com o serviço militar; 
e) cópia autenticada do comprovante de quitação com a obrigação eleitoral; 
f) uma fotografia (3 x 4); 
g) cópia autenticada do Diploma de Graduação em curso superior de Engenharia 

Civil ou de curso superior de tecnologia ou de área afim, reconhecido 
oficialmente pelo MEC ou declaração de previsão de conclusão do curso, 
conforme previsto no item 2.3, ou documento equivalente; 

h) cópia autenticada do Histórico Escolar atualizado do curso de graduação; 
i) Curriculum Vitae atualizado, em formulário padrão disponível no site do PPG-

GECON (https://gecon.eec.ufg.br). Anexar ao currículo os documentos 
comprobatórios dos itens a serem pontuados na avaliação do currículo, 
conforme Anexo I deste Edital; 

j) Duas cartas de recomendação, em formulário padrão disponível no site do 
PPG-GECON (https://gecon.eec.ufg.br), confidenciais, de pessoas idôneas que 
conheçam academicamente o candidato; 

k) comprovante de recolhimento da taxa de inscrição (via GRU) no valor de 
R$ 50,00 (cinquenta reais) que deverá ser solicitada via e-mail, pelo candidato, 
à Secretaria do PPG-GECON (gecon.selecao@gmail.com). Para tanto, os 
seguintes dados devem ser enviados: Nome, RG, CPF, Data de Nascimento, 
E-mail, Endereço e Telefone. Em hipótese nenhuma será devolvida ao 
candidato a importância recolhida; 

l) termo de opção da modalidade de suficiência em Inglês preenchido e 
assinado, conforme Anexo II deste edital; podendo o candidato optar por uma 
das oito opções seguintes: (i) comprovante de suficiência em Língua Inglesa 
(Certificado de Suficiência do Centro de Avaliação de Suficiência em Língua 
Estrangeira – CASLE da Faculdade de Letras da Universidade Federal de 
Goiás), (ii) certificação TOEFL-IPT, (iii) TOEFL-IBT, (iv), (v) Cambridge First 
Certificate in English (FCE), Cambridge Advanced in English (CAE) ou 
Certificate of Proficiency in English (CPE), (vi) Cambridge-Michigan 
Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE), (vii) Test of 
English for International Communication (TOEIC) ou (viii) Teste de Inglês 
aplicado especificamente para fins deste Processo Seletivo pela Comissão de 
Seleção do PPG-GECON. 



m) termo de autodeclaração étnico-racial, conforme os quesitos de cor, raça e 
etnia utilizados pelo IBGE (Anexo III), caso o candidato queira concorrer às 
vagas previstas para cotistas no item 3.2 deste Edital. 

 
3.3. Poderá efetuar a inscrição o candidato que, apesar de não apresentar a 

titulação exigida, comprovar, por meio de documento expedido pela 
coordenação do curso onde obterá a titulação (cópia autenticada), que está apto 
a obtê-la até a data inicial prevista para a matrícula no Programa, devendo o 
diploma ser apresentado para a integralização curricular. 

 
3.4. As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, dispondo o PPG-GECON/EEC/UFG do direito de 
excluir do processo seletivo aquele que não preencher o formulário de forma 
completa, correta e legível ou que fornecer dados comprovadamente inverídicos. 
Recomenda-se o preenchimento eletrônico dos documentos. 

 
3.5. A ausência de qualquer dos documentos exigidos eliminará o candidato do 

processo seletivo. 
 
3.6. A documentação de inscrição mencionada no Item 2.2, exceto as cartas de 

recomendação, deverá ser entregue no ato da inscrição, quando será emitido o 
comprovante de inscrição. As cartas de recomendação poderão ser enviadas 
diretamente à Secretaria do Programa pelo informante do candidato ou 
entregues pessoalmente pelo candidato, desde que lacradas. As cartas de 
recomendação deverão chegar à secretaria do Programa até o final do período 
de inscrição. 

 

3.7. Caso o candidato leve as cópias dos documentos solicitados e seus originais no 
ato da inscrição, a conferência pode ser realizada pelo(a) funcionário(a) da 
secretaria, não sendo necessário realizar autenticação das cópias em cartório. 

 
3.8. É vedada a inscrição extemporânea. 

 
3.9. Será aceita solicitação de inscrição por meio de SEDEX – Encomenda Expressa 

da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), endereçada ao Programa 
de Pós-graduação em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil, desde que seja 
postada até o último dia do período de inscrição, dia 13 de novembro de 2015 e 
que o comprovante de envio da encomenda, com o número que permite 
rastreamento, seja encaminhado para o e-mail do Programa, a saber 
gecon.selecao@gmail.com. 

 

3.10. Em caso de título obtido no exterior, o diploma deve ser reconhecido, segundo 
legislação vigente, para os casos em que o visto for permanente.  

 
3.11. Não serão aceitas inscrições via fax ou via correio eletrônico. 
 
 
4. DO NÚMERO DE VAGAS  
 
4.1. Serão oferecidas, para o primeiro semestre de 2016, 31 (trinta e uma) vagas 

para alunos regulares assim distribuídas: 9 (nove) vagas para a área de 
concentração em Geotecnia, 11 (onze) vagas para a área de concentração em 
Estruturas e 11 (onze) vagas para a área de concentração em Construção Civil. 

 



4.2. No caso específico da área de Construção Civil, as vagas serão preenchidas 
respeitando-se três linhas temáticas dentro do escopo da área, a saber: 
materiais e componentes de construção, gestão da construção e sistemas 
prediais/eficiência energética. Do total de 11 vagas dessa área, 5 vagas são 
destinadas à linha de materiais e componentes, 3 vagas são destinadas à linha 
de gestão da construção e 3 vagas são destinadas à linha de sistemas 
prediais/eficiência energética, devendo o candidato fazer a opção por uma 
dessas três linhas temáticas no ato da inscrição, em campo específico previsto 
no formulário. 

 
4.3. De acordo com a Resolução CONSUNI 07/2015, 20% das vagas oferecidas 

estão reservadas para pretos, pardos e indígenas (PPI), visando ao atendimento 
da política de ação afirmativa na Pós-Graduação. 

 
4.4. De acordo com o § 1º do Art. 4º da Resolução CONSUNI 07/2015, candidatos 

pretos, pardos e/ou indígenas, que fizerem a autodeclaração, concorrerão, ao 
mesmo tempo, às vagas reservadas e àquelas destinadas à livre concorrência. 

 
4.5. De acordo com o § 2º da Resolução CONSUNI 07/2015, os candidatos 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). 

 
4.6. De acordo com o § 4º do Art. 4º, não havendo candidatos PPI aprovados em 

número suficiente para ocupar as vagas reservadas, essas serão revertidas para 
a ampla concorrência, sendo ocupadas pelos demais candidatos aprovados, 
conforme a ordem de classificação no Processo Seletivo regido por este Edital. 

 
4.7. O preenchimento das vagas será realizado de acordo com os critérios para a 

aprovação e classificação dos candidatos, mencionados nos itens 6 e 7 deste 
Edital, não havendo, portanto, nenhum compromisso do PPG-GECON com o 
preenchimento de todas as vagas oferecidas.  

 
 
5. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
 
5.1. As bancas examinadoras do Processo Seletivo serão compostas pelos docentes 

das três áreas de concentração do PPG-GECON, cuja listagem poderá ser 
consultada em: https://gecon.eec.ufg.br. 

 
5.2. O candidato com inscrição homologada poderá alegar suspeição contra qualquer 

membro ou suplente 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. 

 
5.3. As etapas de seleção serão realizadas nas datas, horários e locais que constam 

no item 8 deste edital. 
 
5.4. O processo de seleção será composto das seguintes etapas: 
 
5.4.1. Prova Escrita (1ª etapa) 
5.4.1.1. Esta prova terá duração máxima de 4 (quatro) horas. Será realizada em 

local a ser publicado na secretaria do PPG-GECON e no sítio do programa 
na internet (https://gecon.eec.ufg.br). Constará de perguntas sobre 



conhecimentos específicos teóricos ou práticos em função da área de 
concentração escolhida pelo candidato no ato da inscrição. 

5.4.1.2. A prova escrita terá como objetivo avaliar os conhecimentos do 
candidato, assim como a sua capacidade de expressão em linguagem 
acadêmica, da competência do candidato na utilização de conceitos, 
das técnicas ou das suas inter-relações na área de conhecimento. 

5.4.1.3. Até o final do período de inscrição no Processo Seletivo será disponibilizado 
no sítio do Programa (https://gecon.eec.ufg.br) os conteúdos por área de 
concentração que serão avaliados na prova escrita. 

5.4.1.4. A prova será realizada sem consulta a material bibliográfico, a 
equipamentos eletrônicos e aos demais presentes, sendo que na parte 
prática poderá ser necessário o uso de calculadora, exceto as 
alfanuméricas. Cada candidato deverá trazer o seu próprio material (caneta, 
lápis, borracha, régua e calculadora) para realização da prova. 

5.4.1.5. Qualquer não cumprimento do item 5.4.1.4 acarretará na aplicação da nota 
0,0 (zero) ao candidato. 

5.4.1.6. Não haverá segunda chamada ou repetição da prova escrita para efeito de 
seleção. 

 
5.4.2. Suficiência em Inglês (2ª etapa) 
5.4.2.1. Conforme item 3.2, letra “l”, o exame de suficiência em língua inglesa 

aplicado pelo PPG-GECON será constituído de tradução ou de interpretação 
de textos técnicos, abrangendo quaisquer das linhas de pesquisa da área de 
concentração escolhida pelo candidato, mencionadas no item 1. Será 
permitido o uso de dicionário impresso, o qual deverá ser providenciado pelo 
candidato. O candidato receberá uma nota de zero a dez.  

5.4.2.2. Esta prova terá duração máxima de 2 (duas) horas. Será realizada em local 
a ser publicado na secretaria do PPG-GECON e no sítio do programa na 
internet (https://gecon.eec.ufg.br). 

5.4.2.3. Não haverá segunda chamada ou repetição do exame de suficiência em 
língua inglesa para efeito de seleção. 

 
5.4.3. Avaliação do Curriculum Vitae (3ª etapa): na análise do Curriculum Vitae 

serão pontuadas a formação escolar, as atividades docentes, de iniciação 
científica e de monitoria, além da produção bibliográfica. Somente serão 
pontuados os itens devidamente comprovados. O candidato receberá uma nota 
de zero a dez, de acordo com tabela de pontuação apresentada no Anexo I 
deste edital. 

 

 
6. DA FORMA DE AVALIAÇÃO 
 
6.1. A cada uma das provas será atribuída uma nota entre zero (0,0) e dez (10,0) 

pontos. 
 
6.2. Prova Escrita: Esta etapa é eliminatória. A Prova Escrita consistirá na 

resolução de questões teóricas ou práticas pelo candidato e será elaborada pela 
Comissão Examinadora apoiada no conteúdo da graduação em Engenharia Civil 
para cada área de concentração. A nota mínima exigida nesta prova é 7,0. 

 
6.3. Suficiência em Língua Inglesa: Esta etapa é classificatória. No caso da 

utilização da nota obtida nos certificados descritos no item 3.2, letra “I”, a 
conversão da nota para a seleção será realizada com base nas equações 
apresentadas no Anexo IV, definidas em função do tipo de teste realizado. 

 



6.4. Avaliação de Curriculum Vitae: Esta etapa é classificatória. No Anexo I deste 
Edital consta a tabela para pontuação do currículo, até o limite de 10,0 (dez) 
pontos. 

 
7. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 
7 .1 .  A classificação do candidato dependerá de sua Média Geral (MG), a qual será 

calculada como uma média aritmética ponderada das notas da análise do 

Curriculum Vitae (CV), da Prova Escrita (PE) e do exame de suficiência em 

língua Inglesa (EI), utilizando a expressão a seguir: 
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MG




E

 
 

7 .2 .  A lista dos candidatos aprovados com suas respectivas notas e classificação por 

área de concentração será publicada na secretaria do PPG-GECON o no sítio do 

programa na Internet. 

 

7 .3 .  Os candidatos não aprovados ou não selecionados deverão providenciar a 

retirada de seus documentos, na Secretaria do PPG-GECON, até 180 (cento e 

oitenta) dias após a publicação dos resultados. Findo este prazo, os documentos 

serão doados para reciclagem. 

 

7 .4 .  A aprovação não implica seleção para a matrícula no curso, já que a seleção 

relaciona-se à ordem de classificação, que, por sua vez, depende do número de 

vagas disponíveis para cada área de concentração do programa. 

 

7 .5 .  Serão selecionados aqueles candidatos que, pela ordem decrescente de 

classificação, preencherem o número de vagas oferecidas, não se obrigando o 

PPG-GECON a preencher a totalidade das vagas oferecidas. 

 

7 .6 .  Em caso de se classif icarem mais candidatos que o total de vagas 

oferecidas, e caso ocorram desistências de candidatos selecionados, 

poderão ser chamados a ocupar as vagas remanescentes outros candidatos 

classificados, sendo sempre respeitada a ordem de classificação. 

 

7 .7 .  Em caso de empate, os critérios de desempate obedecerão à seguinte 

ordem: (i) maior nota na Prova Escrita; (ii) maior nota na avaliação do 

Currículum Vitae; (iii) maior nota obtida no Exame de Língua Inglesa; (iv) maior 

idade. 

 

 
8. DO CRONOGRAMA 
 
8.1. O processo seletivo obedecerá ao seguinte cronograma: 
 
8.1.1. Inscrições: de 13 de outubro a 13 de novembro de 2015; 
8.1.2. Homologação preliminar das inscrições: 24 de novembro de 2015; 
8.1.3. Período para recurso ao resultado preliminar da homologação: 25 e 26 de 

novembro de 2015; 
8.1.4. Prova Escrita: 01 de dezembro de 2015, das 08:00 h às 12:00 h, em local a ser 

publicado na secretaria do PPG-GECON e no sítio do Programa na Internet 
(https://gecon.eec.ufg.br); 



8.1.5. Exame de suficiência em língua inglesa: 01 de dezembro de 2015 das 14:00 h 
às 16:00 h; em local a ser publicado na secretaria do PPG-GECON e no sítio do 
Programa na Internet (https://gecon.eec.ufg.br) 

8.1.6. Avaliação do Curriculum Vitae: 08 de dezembro de 2015; 
8.1.7. Divulgação do resultado preliminar da seleção: 14 de dezembro de 2015; 
8.1.8. Período para interposição de recurso do resultado preliminar: 15 e 16 de 

dezembro de 2015 (das 13:00 h às 17:00 h); 
8.1.9. Divulgação do resultado final da seleção: 18 de dezembro de 2015. 
 
8.2. O resultado final do processo seletivo será homologado pela Coordenadoria do 

PPG-GECON, sendo a divulgação realizada mediante lista afixada nos quadros 
de aviso do PPG-GECON, nas dependências da Escola de Engenharia Civil e 
Ambiental/UFG, e publicada no sítio do Programa na Internet: 
https://gecon.eec.ufg.br. 

 
8.3. Os candidatos terão até 48 horas após a homologação das inscrições e após a 

divulgação do resultado da seleção para eventual interposição de recurso (ver 
modelo no Anexo V), que deverá ser encaminhado oficialmente à secretaria do 
PPG-GECON, no horário de 13:00 h às 17:00 h. 

 

 
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
9.1. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas deste processo 

seletivo contidas nos comunicados adicionais e neste edital. 
 
9.2. 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. 

 

9.3. As despesas decorrentes da participação em todos os procedimentos do 
processo seletivo de que trata este edital correm por conta do candidato, o qual 
não terá direito a alojamento, a alimentação, a transporte ou a ressarcimento de 
quaisquer despesas. 

 
9.4. O candidato deverá manter atualizado o seu endereço e telefone para contato na 

Secretaria do PPG-GECON / EEC / UFG enquanto estiver participando da 
seleção. 

 
9.5. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Coordenadoria do PPG-

GECON/EEC/UFG. 
 

 

Goiânia-GO, 09 de outubro de 2015. 

 

 

Profa. Dra. Lilian Ribeiro de Rezende 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Geotecnia, Estruturas e 

Construção Civil 

 

 

Prof. Dr. Frederico Martins Alves da Silva 

Diretor da Escola de Engenharia Civil e Ambiental 



 

ANEXO I 

TABELA DE PONTUAÇÃO DO CURRICULUM VITAE 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO PONTOS LIMITES 

1 Curso de especialização (pontos por curso) --------- 2,0 

1.1 Na área de concentração  2,0 --------- 

1.2 Em área afim 1,0 --------- 

2 Disciplina concluída em programa de pós-
graduação Stricto Sensu (ponto por disciplina 
com conceito A ou B) 

--------- 2,0 

2.1 Na área de concentração 0,5 --------- 

2.2 Em área afim 0,2 --------- 

3 Participação em pesquisa --------- 6,0 

3.1 Iniciação científica (pontos por ano) 2,0 --------- 

3.2 Participação em pesquisa reconhecida por 
instituição via editais ou convênios, programa 
jovens talentos ou qualquer outro programa 
reconhecido pelo MEC ou MCTI (pontos por 
ano) 

1,0 --------- 

4 Monitoria (pontos por semestre) 1,0 6,0 

5 Magistério superior (pontos por ano) 0,5 2,0 

6 Trabalhos completos publicados (pontos por 
trabalho) 

--------- 6,0 

6.1 Em eventos científicos 1,5 --------- 

6.2 Em periódicos científicos qualificados 
conforme o Qualis das Engenharias I 
(CAPES) 

3,0 --------- 

7 Experiência profissional na área de 
concentração (pontuação por ano) 

0,5 2,0 

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

 



 

ANEXO II 

 

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

 

 

  

Exma. Sra. Coordenadora 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 2016 do 
PPG-GECON, manifesto abaixo minha opção de como pretendo comprovar minha 
suficiência em Língua Inglesa, conforme possibilidades previstas no edital*: 

 

(   ) Certificado do CASLE/Faculdade de Letras da UFG; 

(   ) 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) 

(   ) Teste Específico aplicado pelo PPG-GECON, previsto no edital 001/2015. 

 

*Atenção: assinalar apenas uma opção. 

 

Por ser expressão da verdade, firmo o presente termo. 

 

 

Goiânia, GO.,   ___ / _________ / 2015. 

 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 

 

 

 

 

__________________________________ 

Visto da Secretaria do PPG-GECON 

 



 
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 Mestrado, 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 2015. 

 

_____________________________________ 

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. 



 

ANEXO IV 

EQUAÇÕES PARA CONVERSÃO DAS PONTUAÇÕES OBTIDAS NOS 

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

 
 

EXAME FÓRMULA DE CORRESPONDÊNCIA 

CASLE-UFG NTEI   

FCE, CAE ou CPE   02703
76

5
 NTEI  

ECPE  5003
350

1
 NTEI  

IELTS 1 NTEI  

TOEFL-IBT  20
14

1
 NTEI  

TOEFL-IPT   07313
130

1
 NTEI  

TOEIC   07313
130

1
 NTEI  

 



 
ANEXO V 

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)  

  

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: 

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 

*Este formulário poderá ser encaminhado por e-mail, desde que seja anexado à mensagem, 
assinado e digitalizado. 


