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1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

A Coordenação do Curso de Especialização em Psicologia dos Processos 

Educativos da Faculdade de Educação, com sede na Rua 235, s/n - Setor Universitário 

na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, torna público que estarão abertas as inscrições 

para o referido curso. 

 

O Curso será realizado no período de 06/06/2022 a 16/08/2023, totalizando a 

carga horária de 360 horas, e será ministrado às segundas, terças e quintas-feiras, das 

18h40min às 22h10min. 

 

O Curso de Especialização em Psicologia dos Processos Educativos destina-se a 

profissionais graduados com Licenciatura em cursos reconhecidos pelo MEC, tendo como 

objetivos principais aprofundar os fundamentos científicos da psicologia para 

compreensão dos processos de socialização em contextos diversos, visando apreender as 

mediações constitutivas do sujeito na contemporaneidade e subsidiar práticas 

profissionais que requerem intervenções educativas. 

 
 

2. DA INSCRIÇÃO 

 
2.1. As inscrições serão realizadas no período de 14/03/2022 a 14/04/2022, exclusivamente pelo site da 

Faculdade de Educação/ UFG, fe.ufg.br, na aba de pós-graduação e especializações; 

 

2.1. O candidato deverá preencher a ficha de inscrição disponibilizada no site da Faculdade de Educação, 
fe.ufg.br,  na aba de pós-graduação e especializações, e enviar em arquivo único, em formato .pdf, os seguintes 

documentos:  
 

a) ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, com declaração de que o 

candidato está de acordo com as normas de seleção adotadas; 

b) exposição de motivos (anexo 1); 

c) cópia da carteira de identidade e do CPF; 

d) cópia do Visto RNE para estrangeiros residentes no País; 
e) duas fotos 3x4 recentes; 

f) cópia da certidão de casamento, caso haja alteração no nome do candidato; 

g) cópia do diploma de Licenciatura em curso reconhecido pelo MEC ou documento que 

comprove que o candidato concluirá o curso de graduação antes do início deste curso 

de especialização; 

http://www.fe.ufg.br/
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h) cópia do histórico escolar; 

i) cópia do contracheque, se servidor da UFG; 

 

2.2. Os portadores de títulos de curso superior e/ou graduação obtidos no exterior deverão 

apresentar o documento de reconhecimento dos mesmos, termo de acordo ou tratado internacional. 

 

2.3. As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a 

instituição do direito de excluir do processo seletivo aquele que não preencher o formulário de forma 

completa e legível e/ou que fornecer dados comprovadamente inverídicos. 

 

3. DAS VAGAS 

 

3.1. O número total de vagas é quarenta (40), sujeito à alteração conforme plano de trabalho 

aprovado para esta turma, incluídos os dez por cento (10%) destinadas a servidores da UFG. 

 

3.2. Para todos os candidatos, os critérios e procedimentos de seleção serão os constantes deste 

Edital. 

 

 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

4.1. O processo de seleção ao Curso de Especialização em Psicologia dos Processos Educativos 

será desenvolvido por uma Comissão de Seleção, designada pelo Conselho Diretor da Faculdade de 

Educação, de acordo com o regulamento do curso e com os procedimentos definidos neste Edital. 

 

4.2. A seleção constará de: 

a) Prova escrita on line, na área de Psicologia da Educação, eliminatória. 

b) Entrevista on line, com a exposição de motivos, eliminatória e classificatória. 

 

4.2. A avaliação escrita tem caráter eliminatório. Será avaliada na escala de zero (0,0) a dez (10,0) 

pontos, sendo considerado aprovado o candidato que obtiver a nota mínima igual ou superior a sete 

(7,0). 

 

4.3. O processo seletivo ocorrerá no período compreendido entre 13 de maio e 27 de maio de 2022, 

obedecendo o seguinte cronograma: 

 

a) 13/05/2022, das 14:00 às 18:00 horas, realização da prova escrita; 

b) 25/05/2022 a 27/05/2022, realização das entrevistas; 

c) 30/05/2022, às 18:00, divulgação do resultado do processo seletivo. 

 

4.4. Não haverá segunda chamada ou repetição de nenhuma das avaliações. 

 



4.5. O não comparecimento do candidato a um exame caracterizará desistência do mesmo e 

resultará na sua eliminação do processo seletivo. 

 

4.6. Em caso de empate na média geral, a classificação ordinal será feita de acordo com a maior 

nota na seguinte ordem: prova escrita e entrevista. 

 

4.7. O resultado final do processo seletivo será homologado pelo Conselho Diretor da Faculdade 

de Educação e fixado no quadro de aviso da secretaria e divulgado por meio eletrônico na página da 

unidade: fe.ufg.br,  na aba de pós-graduação e especializações, em 01/06/2022. 

 

4.8. Da divulgação do resultado final do processo seletivo constará os candidatos aprovados em 

ordem alfabética, com exceção daqueles considerados desistentes. 

 

 

5. DA MATRÍCULA 

 

5.1. As matrículas serão realizadas online no período de 02 e 03 de junho de 2022. 

  

5.2 A matrícula dos/as candidatos/as classificados/as para o número de vagas existentes deverá ser 

requerida junto à coordenação do curso, em formulário próprio, disponibilizado no site fe.ufg.br, na 

aba de pós-graduação e especializações. 

 

5.3. O/a candidato/a classificado/a que não efetuar a sua matrícula no período de 02 e 03 de junho 

de 2022 perderá o direito à vaga do respectivo curso. 

 

5.4 Findo o prazo de matrícula, havendo a desistência de algum candidato classificado para o total 

das vagas ofertadas neste edital (40 vagas), será dado um prazo de 1 (um) dia útil, dia 06 de junho 

para que os candidatos com classificação imediatamente subsequente possam efetivar suas 

matrículas. Ainda havendo vagas ociosas um novo período de matrícula poderá ser aberto à critério 

da coordenação do curso. 

 

5.5. Somente será matriculado no curso o candidato selecionado que efetivamente comprove ter 

concluído curso superior, devidamente reconhecido pelo MEC. 

 

5.6. O calendário de atividades do curso, inclusive o período de matrículas, será divulgado na 

Unidade Acadêmica a qual o curso está vinculado e através do site, na aba de pós-graduação e 

especializações 
 

5.7. Em hipótese alguma será permitida a matrícula condicional ou extemporânea. 

 

5.8. Não será permitido o trancamento de matrícula. 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

6.1 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para este processo seletivo 

contidas nos comunicados e neste edital. 

 

6.2 Acarretará a eliminação do candidato do processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais 

cabíveis, a burla ou a tentativa de burla de quaisquer das normas definidas neste edital ou nos 

comunicados, bem como o tratamento incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida neste 

processo seletivo. 

 

http://www.fe.ufg/
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6.3 O prazo de recurso ao processo de seleção do curso de especialização em Psicologia   dos 

Processos Educativos será de 24 (vinte quatro) horas úteis, a partir do horário de divulgação de 

resultado preliminar da homologação da inscrição, da divulgação do resultado da prova escrita e da 

divulgação do resultado final. 

 

6.4 Os recursos ao processo de seleção do curso de especialização devem ser enviados para a 

secretaria do curso, no e-mail especialização.ppe@gmail.com dentro dos prazos estabelecidos no 

subitem 6.3. 

 

6.5 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Conselho Diretor da Faculdade de 

Educação, em primeira instância. 

 

 

 

 

 

Goiânia, 01 de abril de 2022. 

 

 
Profª. Dra. Cynthia Maria Jorge Viana 

Coordenadora do Curso de Especialização em Psicologia dos Processos Educativos 

 
Profª. Dra Lueli Nogueira Duarte Silva 

Diretora da Faculdade de Educação 



ANEXO I 
 
 

CRONOGRAMA GERAL 

 

ITEM DATAS 

Inscrições ao processo seletivo 14/03/2022 a 14/04/2022  

Divulgação preliminar das inscrições homologadas 18/04/2022  

Prazo para interposição de recurso 19/04/2022 (até as 18h)  

Publicação das inscrições homologadas 20/04/2022  

Prova escrita online 13/05/2022  

Divulgação do resultado preliminar dos aprovados 18/05/2022  

Prazo para interposição de recurso 19/05/2022 (até as 18 horas)  

Resultado Final da prova escrita 23/05/2022  

Entrevista online 25/05/2022 a 27/05/2022 

Divulgação Resultado Final 30/05/2022  

Prazo para interposição de recurso 31/05/2022 (até as 18 horas)  

Publicação do Resultado Final da seleção  01/06/2022  

Matrículas 02/06 e 03/06/2022  

Início das aulas 06/06/2022 

 

 

 

ANEXO II 

 

 

ORIENTAÇÃO GERAL PARA REDAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE MOTIVO 

 

 

Redija um texto autoral (de uma folha), descrevendo sua trajetória pessoal e profissional de modo a demonstrar 

a pertinência de fazer este curso de especialização em Psicologia dos Processos Educativos, de modo a 

explicitar e justificar porque quer fazer o curso, quais são as expectativas em relação ao curso e quais as 

contribuições que o curso pode trazer para seu trabalho. 

Para a formatação, observar:  fonte Times New Roman, 12; espaço 1,5; arquivo em PDF. 

 

 

 
 


