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1 INFORMAÇÕES GERAIS

O Programa de Pós-graduação em Educação da Regional Jataí da Universidade Federal 
de Goiás (PPGE/UFG/REJ) torna público o Edital Complementar Nº 1 ao Edital Nº 02/2018 
de  08  de  junho de  2018,  do  Processo  Seletivo  Simplificado  para  Seleção  de  Estudante 
Especial.  Os  critérios  elencados  se  aplicam somente  ao  Estudante  Especial  II  (estudante 
regularmente matriculado em curso de graduação).

2 DAS VAGAS

Das vagas informadas de acordo com o item 3 do Edital 01, de 04 de junho de 2018, 
10% destinar-se-ão ao Estudante Especial II e 90% destinar-se-ão ao Estudante Especial I.

O PPGE reserva-se o direito de remanejar as vagas não preenchidas entre as categorias 
(Estudante Especial I e Estudante Especial II).

3   DAS INCRIÇÕES

A inscrição do candidato a Estudante Especial II (estudante regularmente matriculado 
em curso de graduação) será efetivada após análise dos seguintes documentos:

I - Formulário de solicitação de vaga em disciplina – Estudante Especial (Anexo I do Edital 
01/2018)  –  deverá  ser  integralmente  preenchido  e  assinado  (para  incluir  a  assinatura 
digitalizada  em  pdf  editável,  acesse  https://www.youtube.com/watch?v=qPtM79n3un0). 
Indicar o Link do endereço do Currículo Lattes (CNPq);

II - Comprovante de pagamento de taxa de inscrição no valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco 
reais),  em  boleto  fornecido  pelo  PPGE,  o  qual  deverá  ser  solicitado  pelo  e-mail 
sgp.ufg@gmail.com,  informando  CPF  e  nome  completo.  Somente  será  aceito  como 
comprovante  de  pagamento  o  documento  bancário  (GRU)  original.  A data  limite  para 
solicitação da GRU será o dia 28/06/2018, até às 16h;

III- Extrato acadêmico atualizado;

IV- Carta de recomendação do professor-orientador em programas institucionais de iniciação 
científica e tecnológica; de extensão e cultura; de iniciação à docência, educação tutorial, ou 
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correlatos;  justificando  o  interesse  e  a  importância  da  disciplina  para  a  formação  do 
estudante; 
 V - Carta convite do professor responsável pela disciplina na pós-graduação, justificando o 
interesse e a importância da disciplina para a formação do estudante.

Atenção: os itens I, II e III são obrigatórios. Sua ausência implicará em não efetivação 
da inscrição. Os itens IV e V só devem ser apresentados se o candidato tiver condições 
de fazer isso. Caso não faça, isso não lhe trará prejuízo em relação à efetivação de sua 
inscrição.

4  DO PROCESSO SELETIVO

A classificação dos candidatos (Estudante II) terá como critério a pontuação obtida a 
partir dos seguintes aspectos: 

I- Média global igual ou superior a oito (8,0) ou média relativa > 1,0 = 2,0 pontos;

II - Carta de recomendação do professor-orientador em programas institucionais de iniciação 
científica e tecnológica,  de extensão e cultura, iniciação à docência,  educação tutorial,  ou 
correlatos, justificando o interesse e a importância da disciplina para a formação do estudante 
= 2,0 pontos;

III- Carta convite do professor responsável pela disciplina na pós-graduação, justificando o 
interesse e a importância da disciplina para a formação do estudante = 2,0 pontos;

IV - Argumentos indicados na justificativa apresentada no Formulário de Solicitação de Vaga 
em  Disciplina  –  estudante  especial  (contribuição  da  disciplina  para  sua  formação  e  o 
desenvolvimento de sua prática profissional) = 4,0 pontos.

Importante: Utilizar-se-á como critério de desempate a informação constante no 
item I (ter média global igual ou superior a oito (8,0) ou média relativa > 1,0).

Este  edital  complementar  altera  o  Edital  01/2018  e  o  Edital  Complementar  -1/2018 

PPGE/REJ/UFG.

Jataí (GO), 08 de junho de 2018.
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