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1. INFORMAÇÕES GERAIS 
Os/as candidatos/as aprovados/as no presente edital integrarão a categoria de aluno/a especial 
conforme o Estatuto e Regimento Geral da UFG.  
 
2. CLIENTELA 
Portadores/as de diploma de curso superior de graduação plena, devidamente reconhecida pelo 
MEC.  
 
3. VAGAS 
Em cada disciplina serão ofertadas as vagas indicadas no item 5.3, não havendo obrigatoriedade 
de preenchimento de sua totalidade.  
 
4. INSCRIÇÕES  
4.1. As inscrições serão feitas no período entre 25 a 29 de agosto de 2020, por meio do envio 
dos documentos necessários (ver item 4.3.) ao e-mail da Secretaria do Programa de Pós-
Graduação em Antropologia Social (PPGAS) da Universidade Federal de Goiás 
(ppgasufg@yahoo.com.br).  
4.2. Cada candidato/a poderá se inscrever em, no máximo, uma disciplina.  
4.3. Documentos exigidos: a) requerimento de inscrição devidamente preenchido (anexo 1). b) 
Diploma ou Declaração de Conclusão de Curso de graduação. c) Histórico escolar do Curso de 
Graduação. d) Curriculum Vitae na Plataforma Lattes, atualizado. e) Carteira de identidade. 
5. SELEÇÃO  
5.1. A seleção dos/as candidatos/as ocorrerá entre os dias 31 de agosto a 2 de setembro de 
2020, mediante arguição oral (remota) com o/a professor/a responsável pela disciplina 
selecionada pelo/a candidato/a no ato da inscrição.  
5.2. Processo seletivo:  
a) O processo seletivo será realizado mediante arguição oral com o/a responsável pela disciplina;  
b) Os/as candidatos/as serão avaliados/as com base nos seguintes critérios: motivos pelos quais 
deseja cursar a disciplina; disponibilidade de tempo para a realização da disciplina; capacidade 
para leitura de textos em língua inglesa; 
c) A arguição oral será realizada obedecendo à ordem alfabética, nas datas especificadas no item 
5.3; 
d) A ordem de chamada e os contatos para as arguições serão disponibilizadas na página do 
programa no dia 30 de agosto de 2020;  
e) O/a candidato/a deverá comparecer à entrevista, respeitando o horário de chamada para sua 
arguição;  
f) As entrevistas ocorrerão no modo online;  
5.3. Critérios de seleção: a) Os/as candidatos/as serão classificados/as por ordem decrescente 
das notas na arguição oral e selecionados/as até o número máximo de alunos especiais aceitos 
em cada disciplina do primeiro semestre de 2020 serão: 

• Abordagens antropológicas sobre restos (64h) – Profª. Manuelina Duarte - Dia/Horário: às 
terças-feiras, 9h-13h 
Sobre as vagas para aluno/a especial – 6 (seis) vagas oferecidas - Arguição: Remota – Dia: 31 
de agosto - Horário: A partir das 9h:00. 
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▪ A experiência dos patrimônios em tempos de crise: emoções, formas expressivas e ação 

social (64h) - Prof.ª Izabela Tamaso; Prof. Manuel Ferreira Lima Filho - Dia/Horário: às 
quintas-feiras, 18 às 22h 
Sobre as vagas para aluno/a especial – 5 (cinco) vagas oferecidas - Arguição: Remota Dias: 1 
e 2 de setembro - Horário: Das 14h:00 às 18h:00 

 
5.5. Os dias e horários das arguições poderão ser modificados de acordo com o número de 
entrevistas a serem realizadas, desde que divulgados no dia 30 de agosto de 2020, juntamente 
com a ordem da chamada e com os contatos de realização das entrevistas online.  
5.6. As entrevistas ocorrerão online, a critério do docente;  
5.7. As/os docentes poderão abrir vagas excedentes no momento da divulgação das/os 
discentes selecionados. 
5.8. Ainda que as matrículas dos discentes selecionados/as ocorram apenas nos dias 4 e 5 de 
setembro de 2020, os/as candidatos/as poderão frequentar as disciplinas a partir do dia 31 de 
agosto, contudo, isso não garante sua inscrição como aluno/a especial do PPGAS. 
 
6. CALENDÁRIO  
6.1. Período das inscrições: 25 a 29 de agosto de 2020 (de acordo com item 4.1.).  
6.2. Divulgação da ordem de chamada das arguições, contatos para as entrevistas, datas e 
horários finais das arguições: 30 de agosto de 2020, no site do PPGAS. 
6.3. Realização das arguições: 31 de agosto a 2 de setembro de 2020. 
6.4. Data da divulgação da lista dos candidatos selecionados: 3 de setembro de 2020.  
O resultado será divulgado pelo site do PPGAS: https://ppgas.cienciassociais.ufg.br/  
6.5. A matrícula será realizada nos dias 4 e 5 de setembro de 2020.  
 
7. CASOS OMISSOS  
Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em 
Antropologia Social da UFG. 
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