
EDITAL DE SELEÇÃO PARA ALUNOS
ESPECIAIS PPGCP 2023-1

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFG receberá

inscrições para seleção de alunos especiais, para o primeiro semestre acadêmico de

2023, em conformidade com o presente Edital.

1. INFORMAÇÕES GERAIS

O(a)s candidato(a)s aprovado(a)s no presente edital integrarão a categoria de aluno(a)

especial, conforme o Estatuto e Regimento Geral da UFG.

2. CLIENTELA

Portadores de diploma de curso superior de graduação plena, devidamente

reconhecida pelo MEC.

3. VAGAS

O número de vagas disponíveis será de até cinco aluno(a)s, não havendo

obrigatoriedade de preenchimento de sua totalidade. O número de aluno(a)s especiais

não poderá ser maior que 2/3 dos alunos regulares da Turma 2023.

4. INSCRIÇÕES

4.1. As inscrições poderão ser feitas no período de 20/03/2023 a 04/04/2023, por

meio do envio dos documentos necessários (ver item 4.3.) em arquivo único, formato

pdf, ao endereço eletrônico do(a)s docentes responsáveis pelas disciplinas. O assunto

da mensagem deverá ser "Alunx Especial - nome da disciplina para a qual pleiteia a

vaga".



4.2 O formulário de inscrição está disponível para impressão na página do PPGCP-UFG

(aba Programa > Formulários > Ficha de inscrição alunos especiais).

4.3 Documentos exigidos (todos deverão ser enviados em formato PDF):

a) Cópia do Diploma ou Declaração de Conclusão de curso de graduação. O curso de

graduação deverá ser concluído até a data da matrícula, caso contrário, o aluno

perderá o direito à vaga.

b) Cópia do histórico escolar do curso de graduação;

c) Curriculum Vitae na plataforma Lattes, atualizado e com a documentação

comprobatória dos últimos dois anos;

d) Cópia da carteira de identidade do candidato;

e) Formulário de inscrição devidamente preenchido.

5. SELEÇÃO

5.1. A seleção ocorrerá no período de 08 a 12 de abril de 2023.

5.2. A seleção do(a)s candidato(a)s será realizada mediante arguição oral com o(a)

professor(a) responsável pela disciplina e/ou análise do Curriculum Lattes do(a)

candidato(a). A escolha do método de seleção bem como do local da arguição, quando

for o caso, será feita pelo(a) docente responsável pela disciplina ;



5.3. O resultado da seleção será divulgado na página do Programa

(http://cienciapolitica.fcs.ufg.br/).

5.4 Serão eliminados do processo seletivo o(a)s candidato(a)s que obtiverem nota

abaixo de 7,0 (sete) na análise do Curriculum Lattes.

5.5. DISCIPLINAS OFERTADAS

a) Disciplina: Internacionalismo autoritário: direito e política internacional na

ditadura brasileira

Docente responsável: João Henrique Roriz

Contato: joaororiz@ufg.br

Dia/horário: 6ª feira, 14:00 às 17:40

Início em: 17 de abril de 2023

Sala: a definir

b) Disciplina: Algoritmos, sociedades algorítmicas e Políticas

Docente responsável: Fernando de Barros Filgueiras

Contato: fernandofilgueiras@ufg.br

Dia/horário: 5ª feira, 14:00 às 17:40

Início em: 17 de abril de 2023

Sala: a definir

5.6. Não haverá revisão das notas atribuídas ao(à)s candidato(a)s ou de qualquer

outro item da seleção.

http://cienciapolitica.fcs.ufg.br/)
http://lattes.cnpq.br/7935836189977378
mailto:fernandofilgueiras@ufg.br


6. CALENDÁRIO

6.1. Período das inscrições: 20 de março a 04 de abril de 2023, até  23:59 horas.

6.2. Período da seleção: 08 a 12 de abril de 2023.

6.3. Divulgação do resultado da seleção: 14 de abril de 2023, até as 16h, no site do

PPGCP - https://cienciapolitica.fcs.ufg.br/

6.4. A solicitação de matrícula deverá ser encaminhada para o email da secretaria do

Programa (ppgcp.fcs@ufg.br) até o  dia 15 de abril de 2023.

6.5. Início das aulas: 17 de abril de 2023.

7. CASOS OMISSOS

7.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria do Programa de

Pós-Graduação em Ciência Política da UFG.

Prof. Dr. Carlo Patti

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política

Faculdade de Ciências Sociais

Universidade Federal de Goiás

mailto:ppgcp.fcs@ufg.br

