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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - REGIONAL JATAÍ 

 

EDITAL Nº 01/2021- Bolsas FAPEG  

 

O Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí 

(PPGE/UFG/Regional Jataí), torna público o presente edital e convida os/as alunos/as 

aprovados/as no processo seletivo 2021 e devidamente cadastrados e/ou matriculados no 

Programa a apresentarem propostas para obtenção de bolsas nos termos do EDITAL FAPEG 

Nº01/2021 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE FORMAÇÃO DE MESTRADO E 

DOUTORADO/2021 e complementarmente aqui estabelecidos.  

 

1. OBJETIVO 

  O presente Edital tem por objetivo selecionar candidatos/as para duas (02) bolsas de 

estudos provenientes do EDITAL FAPEG Nº01/2021 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE 

BOLSAS DE FORMAÇÃO DE MESTRADO E DOUTORADO/2021 e destinadas ao 

PPGE/UFG/Regional Jataí. Segue regulamentado pelas normas dessa agência de fomento 

como, também, pelo regulamento do PPGE/UFG/Regional Jataí, Resolução CEPEC Nº 

1485/2017, Normas Complementares Edital FAPEG nº 01/2021 / PRPG/UFJ e Normativas 

Internas do PPGE. Os valores das bolsas serão de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais, 

com prazo máximo de concessão de 24 (vinte e quatro) meses para mestrado, nos termos do 

referido Edital. 

 

2. CRONOGRAMA 

DATA DISCRIMINAÇÃO 

10/02/2021 Lançamento do Edital na página do PPGE/UFG/REJ 
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01/03/2021 a 05/03/2021 
Período para submissão das propostas (para o e-mail: 

bolsasppgeufgjatai@gmail.com) 

09/03/2021 Verificação dos documentos e homologação das inscrições 

10/03/2021 
Prazo máximo de 24 horas após a publicação da homologação das 

inscrições para interposição de recursos 

16/03/2020 
Divulgação dos resultados da seleção na página do 

PPGE/UFG/REJ 

17/03/2020 
Prazo máximo de 24 horas após a publicação do resultado para 

interposição de recursos  

19/03/2020 Divulgação do resultado final na página do PPGE/UFG/REJ 

22/03/2020 
Verificação dos documentos dos estudantes selecionados e 

respectivos orientadores e do orientador/a 

06/05/2021 

*Observar detalhamento no 

Edital da FAPEG  

Limite para inclusão das propostas selecionadas (projeto e plano 

de trabalho do bolsista) na plataforma OPP-FAPEG pelos 

orientadores/as. 

 

 

3. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

3.1 As propostas devem ser enviadas para o e-mail: bolsasppgeufgjatai@gmail.com  

 

3.2 As propostas, enviadas para o e-mail indicado, devem contemplar rigorosamente todos os 

itens previstos neste Edital, junto ao item 4.3. 

 

3.3 Não serão aceitas propostas/e-mail após o prazo final de recebimento estabelecido.  

 

3.4 Na data de homologação das inscrições o candidato deverá verificar se sua inscrição aparece 

na lista de homologados ou não homologados e em caso contrário deverá entrar em contato 

imediatamente com a Comissão de Bolsas, via e-mail exclusivo dessa Comissão 

bolsasppgeufgjatai@gmail.com 

mailto:bolsasppgeufgjatai@gmail.com
mailto:bolsasppgeufgjatai@gmail.com
mailto:bolsasppgeufgjatai@gmail.com
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3.5 Não serão aceitas reclamações ou solicitações de informações ou dúvidas por outro meio. 

 

4. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

 

4.1 Os critérios de elegibilidade indicados abaixo são obrigatórios. O atendimento a estes é 

considerado imprescindível para a homologação, exame, enquadramento, análise e julgamento 

da proposta. A ausência ou insuficiência de informações sobre quaisquer destes critérios 

resultará na desclassificação da proposta. 

 

4.2 QUANTO AO/A PROPONENTE:  

 

4.2.1 O/a proponente deverá estar enquadrado/a no item 3.4. “DOS PÓS-GRADUANDOS 

SELECIONADOS COMO BOLSISTAS” nos termos EDITAL FAPEG Nº01/2021 

PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE FORMAÇÃO DE MESTRADO E 

DOUTORADO/2021 e atender ao disposto na NORMATIVA INTERNA /PPGE/UFG/REJ No 

03/2017. 

 

4.3 QUANTO À PROPOSTA 

 

4.3.1 A proposta deverá ser apresentada para o e-mail: bolsasppgeufgjatai@gmail.com, com 

os seguintes documentos em anexo ao mesmo:    

1) Projeto de pesquisa conforme o roteiro de projeto regular disponível no endereço eletrônico: 

http://www.fapeg.go.gov.br/orientacoes-para-projetos/. 

2) Ficha de inscrição contendo dados pessoais, nome do/a orientador/a, título do projeto, tabela 

de indicação de pontuação do curriculum vitae, conforme – Anexo III em formato .doc. 

3) Curriculum vitae na Plataforma Lattes, do/a candidato/a, atualizado e contendo todas as 

informações necessárias para que as pontuações sejam atribuídas, em formato .doc; 

4) Termo de ciência e compromisso assinado pelo/a proponente – Anexo I salvo em formato 

.pdf 

https://drive.google.com/open?id=0B-Kmbk4ACfMeQ25mRHVzRzh2dlk
https://drive.google.com/open?id=0B-Kmbk4ACfMeQ25mRHVzRzh2dlk
mailto:bolsasppgeufgjatai@gmail.com
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5) Termo de ciência e compromisso assinado pelo/a orientador/a – Anexo II salvo em formato 

.pdf  

 

4.3.2 A Comissão de Bolsas se reserva ao direito de verificar todas as informações prestadas na 

proposta enviada e em excluir, a qualquer momento, o/a candidato/a que prestar informações 

falsas. 

 

5. ADMISSÃO, ANÁLISE E JULGAMENTO 

 

5.1 A seleção das propostas submetidas ao PPGE/UFG/Regional Jataí, em atendimento a este 

Edital, será realizada por meio de análises e avaliações comparativas. Para tanto, são 

estabelecidas as seguintes etapas: 

 

5.1.1 ETAPA I – Análise das propostas apresentadas quanto ao atendimento às 

disposições estabelecidas nos CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE nos termos do EDITAL 

FAPEG Nº01/2021 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE FORMAÇÃO DE 

MESTRADO E DOUTORADO/2021 e atender ao disposto na NORMATIVA INTERNA 

/PPGE/UFG/REJ No 03/2017. 

 

5.1.2 ETAPA II – Análise, julgamento e classificação das propostas pela Comissão de 

Bolsas do PPGE, a ser composta por: 

a) Um/a representante da coordenação do Programa (coordenador/a ou vice-coordenador/a) 

como presidente da Comissão; 

b) Dois docentes titulares do quadro de docentes permanentes do Programa; 

c) Um docente suplente do quadro de docentes permanentes do Programa e  

d) Um/a representante discente que não seja proponente neste Edital e seu suplente. 

 

5.1.2.1 A Comissão de Bolsas poderá, se julgar conveniente para o andamento dos trabalhos, 

solicitar elaboração de pareceres ad hoc aos/as demais professores/as do PPGE/UFG/Regional 

Jataí para subsidiar a avaliação das propostas. 

 

https://drive.google.com/open?id=0B-Kmbk4ACfMeQ25mRHVzRzh2dlk
https://drive.google.com/open?id=0B-Kmbk4ACfMeQ25mRHVzRzh2dlk
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5.1.2.2 Após a análise de mérito e do atendimento ao estabelecido neste Edital, a Comissão 

poderá recomendar ou não a proposta. 

 

5.1.3 ETAPA III – Aprovação final das propostas. 

 

5.1.3.1 O parecer da Comissão de Bolsas será submetido à Coordenadoria do 

PPGE/UFG/Regional Jataí, que deliberará sobre a homologação do resultado. 

 

5.1.3.2 A classificação final dos/as candidatos/as, homologada pela Coordenadoria, 

determinará a ordem de concessão de bolsas das cotas do PPGE na vigência deste Edital e será 

encaminhada à Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade Federal de Jataí (PRPG/UFJ) 

para os devidos trâmites junto à FAPEG. 

 

5.1.3.3 A Comissão se reserva o direito de verificar toda a documentação exigida pelo EDITAL 

FAPEG Nº01/2021 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE FORMAÇÃO DE 

MESTRADO E DOUTORADO/2021 ao estudante e ao orientador e, na ausência e/ou 

impossibilidade de atender à documentação exigida, obedecer a ordem de classificação das 

propostas e encaminhar exclusivamente aquelas propostas que atenderem esse requisito 

constante do referido edital  à PRPG/UFJ.  

 

6. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 

6.1 São os seguintes critérios para classificação das propostas, nos termos do Anexo I – Ficha 

de avaliação individual do EDITAL FAPEG Nº01/2021: I – Desempenho no processo de 

seleção ao PPG; II – Análise Curricular e III – Relevância e mérito técnico-científico do projeto 

de pesquisa:  

 

CRITÉRIOS DE ANÁLISE PONTOS 

a) Projeto de Pesquisa Máximo de 

10 pontos 

1. Clareza na exposição das ideias gerais do projeto (justificativas, objetivos, 

fundamentação teórica e metodologia). 
2,5 
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2. Relevância dos impactos previstos para a área de Educação, ou seja, 

discriminar os Resultados esperados, mediante descrição pormenorizada dos 

indicadores a serem alcançados, o progresso científico esperado, o impacto 

para o desenvolvimento do estado; abrangência das referências bibliográficas 

na área de Educação; 

2,0 

3-Cronograma de execução das atividades previstas, contendo especificação 

das metas, ações e indicadores para a conclusão do projeto de acordo com o 

prazo máximo de execução. Viabilidade do cronograma de execução para até 

24 meses (a partir da entrada no curso, não da vigência da bolsa).  

1,5 

4-Produção bibliográfica prevista. 1,0 

5 – Plano de atividades do bolsista 2,0 

6 – Indicação de Orçamento 1,0 

b) Produção acadêmica (2015 à 2020), na área de Educação (os artigos 

serão contabilizados a partir do sistema Qualis da CAPES) 

Artigos em Periódicos: com a seguinte valoração por produção no período: 

A1 = 3,0 pontos 

A2 = 2,5 pontos 

B1= 2,0 pontos 

B2 = 1,5 pontos 

B3 = 1,0 ponto 

B4 = 0,5 ponto 

B5= 0,5 ponto 

Livro com ISBN: 1,5 pontos. 

Capítulo de livro com ISBN: 1,0 ponto. 

Trabalho completo em anais de evento da área de Educação:  

Internacional -1,0 ponto 

Nacional – 0,5 ponto 

Regional ou local – 0,25 pontos 

Atuação docente na Educação Básica, atuação no PIBID, Prolicen, ou Iniciação 

Científica na área de Educação. 0,25 pontos por ano completo. Obs. serão 

contabilizados somente anos completos. 

Máximo de 

10 pontos 

c) Desempenho do processo de seleção  

Nota final obtida pelo/a candidato/a no Processo seletivo para ingresso no 

PPGE – 2021  

Máximo de 

10 pontos 

Total 10 pontos 

 

6.1.1 Os projetos de pesquisa serão avaliados por pelo menos 2 (dois) docentes que compõem 

a Comissão de Bolsas do PPGE/UFG/Regional Jataí ou por outros professores do 

PPGE/UFG/Regional Jataí que sejam solicitados como pareceristas ad hoc. 

 

6.1.1.1 O resultado da avaliação do projeto de pesquisa será calculado pela média das avaliações 

de, pelo menos, dois docentes. 



 
Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE/UFG/Regional Jataí 

BR 364, km 193, nº 3800, Bloco 05, Sala 23  

Cidade Universitária - CEP 75801-615 

E-mail: ppge.jatai@ufg.br 

Telefone: (064) 3606-8220 

Página 7 de 12 

 

6.1.2 Para estipulação das notas em cada critério deverão ser utilizadas até duas casas decimais. 

 

6.1.3 A pontuação final de cada proposta será calculada pela média aritmética dos pontos 

atribuídos aos critérios do item 6.1. 

 

6.1.5 Em caso de empate, será utilizado como critério de desempate a maior pontuação obtida 

no projeto de pesquisa. Persistindo o empate, será considerada a pontuação do currículo do/a 

candidato/a. 

 

6.2 As pontuações serão expressas com uma casa após a vírgula, mediante arredondamentos da 

segunda casa decimal, quando for necessário, apenas na média final. 

 

6.3 A Comissão reserva o direito de, em qualquer momento desse processo, solicitar 

documentos comprobatórios referentes às informações prestadas pelo/a candidato/a.  

 

7. RESULTADO DO JULGAMENTO 

 

7.1 A relação das propostas aprovadas será divulgada no sítio do PPGE/UFG/Regional Jataí. 

 

7.2 Todos/as os/as proponentes do presente Edital poderão requerer à Comissão de Bolsas do 

PPGE/UFG/Regional Jataí o acesso ao parecer sobre sua proposta, preservado o anonimato 

dos/as pareceristas. 

 

8. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

8.1 Caso o proponente tenha justificativa para contestar o resultado das etapas do certame 

poderá apresentar recurso no prazo de 24 horas corridas, a contar da data e hora da publicação 

do resultado na página do PPGE/UFG/Regional Jataí, conforme calendário disposto no item 2. 
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8.1.1 O recurso deverá ser dirigido em documento, assinado e enviado para o endereço de e-

mail bolsasppgeufgjatai@gmail.com. O documento deverá apresentar a justificativa 

detalhada bem como a exposição dos argumentos do/da proponente contestando o resultado do 

julgamento da sua proposta. O documento será encaminhado à Comissão de Bolsas e à 

Coordenadoria para deliberação final. 

 

 

9. CONTRATAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS PROPOSTAS APROVADAS 

 

9.1 As propostas aprovadas serão contratadas na forma estabelecida pela FAPEG não 

reservando ao PPGE/UFG/REJ responsabilidade nesse processo.  

 

9.2 Conforme EDITAL FAPEG Nº01/2021 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE 

FORMAÇÃO DE MESTRADO E DOUTORADO/2021 é de responsabilidade do orientador/a 

a inserção dos documentos elencados no referido edital no sistema OPP - FAPEG.  

 

Parágrafo único - O PPGE não se responsabiliza por quaisquer problemas técnicos oriundos do 

sistema OPP- FAPEG, cabendo ao docente-orientador zelar pelo cumprimento exequível dos 

prazos estabelecidos no EDITAL FAPEG Nº01/2021 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BOLSAS 

DE FORMAÇÃO DE MESTRADO E DOUTORADO/2021.  

 

9.3 A Coordenadoria do PPGE/UFG/Regional Jataí fará o acompanhamento do desempenho 

dos/as bolsistas mediante avaliação do cumprimento das obrigações previstas na Normativa 

Interna PPGE/UFG/REJ No 03/2017.  

 

 

10. CLÁUSULA DE RESERVA 

 

10.1 A Coordenadoria do PPGE/UFG/Regional Jataí reserva-se o direito de resolver os casos 

omissos e as situações não previstas no presente Edital. 

 

mailto:bolsasppgeufgjatai@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=0B-Kmbk4ACfMeQ25mRHVzRzh2dlk
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Jataí, 10 de fevereiro de 2021. 

 

 

Professora Doutora Elizabeth Gottschalg Raimann  

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação 



 
Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE/UFG/Regional Jataí 

BR 364, km 193, nº 3800, Bloco 05, Sala 23  

Cidade Universitária - CEP 75801-615 

E-mail: ppge.jatai@ufg.br 

Telefone: (064) 3606-8220 

Página 1 de 12 

ANEXO I - TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO DO/A MESTRANDO/A 

 

 

Eu,                                                                                       , portador/a do documento de identidade 

número                                           , expedido em                                 declaro que estou 

devidamente cadastrado/a no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal de Goiás/Regional Jataí, tenho ciência dos termos dispostos no Edital EDITAL FAPEG 

Nº01/2021 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE FORMAÇÃO DE MESTRADO E 

DOUTORADO/2021 e na Normativa Interna PPGE/UFG/REJ 03/2017 e cumprirei com todos os 

requisitos do bolsista, caso seja contemplado com a cota de bolsa.  Declaro estar ciente que 

devo providenciar em tempo hábil a documentação listada no item 6 do referido edital para 

verificação da Comissão de bolsas e acompanhamento discente do PPGE, a saber:  “a) 

Declaração assinada pelo discente selecionado afirmando não possuir nenhum vínculo 

empregatício; b) Declaração assinada pelo discente selecionado afirmando não possuir 

empresas ou quotas em sociedades empresárias; c) Declaração de não acúmulo de bolsa com 

outras da FAPEG ou de quaisquer agências nacionais ou estrangeiras de fomento ao ensino e à 

pesquisa ou congêneres; d) Declaração assinada pelo discente selecionado afirmando não ter 

recebido bolsa do CNPq, da Capes, da Fapeg ou de qualquer outra agência nacional ou 

estrangeira para a mesma modalidade (mestrado ou doutorado); e) Cópia do documento de 

identidade; f) Cópia do CPF; g) Cópia do comprovante de residência atualizado; h) Certidão 

Negativa de Débito junto à Receita Estadual; i) Certidão negativa do CADIN estadual; j) 

Certidão negativa do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa - CNJ; k) Certidão de Quitação Eleitoral Justiça Eleitoral; l) Certidão criminal 

da Justiça Estadual; m) Certidão criminal da Justiça Federal; n) Dados bancários contendo, 

banco, agência e conta”; sob o risco de ser desclassificado no certame em tela. Aceito a 

responsabilidade pela autenticidade das informações prestadas ao processo seletivo disposto no 

EDITAL Nº 01/2021- Bolsas FAPEG.  

 

Jataí,          de                      de 2021  

 

Nome e Assinatura                 
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ANEXO II - TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO DO/A ORIENTADOR/A  

 

 

Eu,                                                                                       , docente regularmente vinculado ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí 

(PPGE/UFG/REJ), orientador/a de                                                  declaro que tenho ciência dos 

termos dispostos no Edital EDITAL FAPEG Nº01/2021 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE 

BOLSAS DE FORMAÇÃO DE MESTRADO E DOUTORADO/2021 e na Normativa Interna 

PPGE/UFG/REJ 03/2017, especialmente nos cadastros sob a responsabilidade do orientador/a 

nos sistemas da FAPEG e a exigência da submissão dos seguintes documentos conforme item 

“4.3. Para submissão das propostas na plataforma OPP-FAPEG, além do preenchimento dos 

campos obrigatórios do formulário eletrônico relacionado à presente chamada, também deverão 

ser anexados em formato .pdf os seguintes documentos: a) Projeto de Pesquisa para a(s) bolsa(s) 

solicitada(s); b) Comprovante de matrícula do aluno no respectivo programa de pós-graduação. 

c) Súmula curricular do orientador; d) No caso de bolsas de mestrado, histórico escolar de 

graduação completo do bolsista, emitido como documento oficial (com carimbo e assinatura ou 

com código de autenticidade). O histórico deve conter: os nomes das disciplinas por extenso; 

eventuais reprovações ou trancamentos de matrícula do candidato; os critérios de aprovação 

(nota mínima) ou, alternativamente, declaração da universidade informando quais são os 

critérios.[...] f) Certificados de conclusão da graduação (para bolsas de mestrado) e do mestrado 

(para bolsas de doutorado)”. Na oportunidade, declaro estar ciente e ter compromisso com o 

cumprimento dos prazos estabelecidos nos referidos editais e zelarei pelo atendimento às 

responsabilidades do bolsista, caso seja o/a estudante sob minha orientação seja contemplado 

com a cota de bolsa.  

 

Jataí,     de                      de 2021  

 

 

Nome e Assinatura          
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ANEXO III – FICHA DE INSCRIÇÃO  

 

a) Dados Pessoais 

 Nome:  

CPF: 

RG:    Órgão emissor: 

Data de nascimento: / /  

Estado Civil:  

Endereço:  Complemento  Bairro:  Cidade:  CEP  Estado:  

Telefones de contato: ( ) 

E-mail: 

Nome do/a orientador/a: 

Título do projeto de pesquisa: 

 

b) Indicação de produção acadêmica (2015 à 2020), na área de Educação (os artigos serão 

contabilizados a partir do sistema Qualis da CAPES) - Valor total de 10 pontos 

Descrição 
Quantidade da 

produção no período 

Total de 

pontos 

Artigos em Periódicos com a seguinte valoração por produção 

no período: 

  

A1 = 3,0 pontos   

A2 = 2,5 pontos   

B1= 2,0 pontos   

B2 = 1,5 pontos   

B3 = 1,0 ponto   

B4 = 0,5 ponto   

B5= 0,5 ponto   

Livro com ISBN: 1,5 pontos.   

Capítulo de livro com ISBN: 1,0 ponto.   

Trabalho completo em anais de evento da área de Educação:    

Internacional -1,0 ponto   

Nacional – 0,5 ponto   

Regional ou local – 0,25 pontos   

Atuação docente na Educação Básica, atuação no PIBID, 

Prolicen, ou Iniciação Científica na área de Educação. 0,25 

pontos por ano completo 

  

 


