
                                                  

              

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE ESTUDANTE 

ESPECIAL - EDITAL Nº 1/2021 

 

1 INFORMAÇÕES GERAIS 

 

O Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Jataí (PPGE/UFJ) 

torna pública a abertura de inscrições e estabelece as normas para o processo de seleção 

simplificado de estudantes especiais I e II no Curso de Mestrado Acadêmico em Educação, 

para o semestre letivo de 2021/1 

 

O Processo Seletivo , ao qual se refere este Edital , está em conformidade com as exigências 

previstas na Resolução CEPEC nº 1403/2016, que trata do Regulamento Geral dos Programas 

de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade Federal de Jataí, com a Resolução CEPEC 

n° 1485/2017, que dispõe sobre o Regulamento Específico do PPGE/UFJ, e com a Resolução 

n.º11/2017, que define critérios para seleção de estudantes especiais no PPGE/UFJ. 

 

2  DO PÚBLICO 

 

Poderão concorrer às vagas estudantes portadores do diploma de Graduação em curso 

reconhecido pelo MEC, com ou sem vínculo com outro Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu (Estudante Especial I); estudante regularmente matriculado em curso de graduação que 

procura o PPGE para realizar disciplina de seu interesse (Estudante Especial II). 

 

3  DAS VAGAS 

 

3.1 Os candidatos aprovados serão considerados selecionados até o número disponível de 

vagas por disciplina escolhida (quadro abaixo), considerando o máximo de (20) vinte alunos 

por turma entre estudantes regulares e especiais. O número de vagas por disciplina será  

informado no site do Programa até 01/03/2021. 

 

3.2 Das vagas informadas de acordo com o item 3.1, 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). 

 

3.3 Não há obrigatoriedade de preenchimento de todas as vagas disponibilizadas. 

 

 

 

Quadro de disciplinas eletivas  



Disciplina Créditos 
Carga 

horária 
Docente Responsável 

Horário 

 04 64   

Trabalho e Educação 

(Eletiva) 
04 64 

Dra. Laís Leni 

Oliveira Lima 

Terça-feira 

(8-12h) 

 Estado, Políticas públicas e 

Educação (Eletiva) 
04 64 

Dr. Ari Raimann Quarta-feira 

(14-18h) 

Tópicos Especiais em 

Educação: Planejamento de 

Cursos e Produção de 

Material Didático (Eletiva)  

 

04 64 

Dr. Silvio Ribeiro 

da Silva 

Quinta-feira 

(14-18h) 

 

 

4. DAS INCRIÇÕES 

 

 

4.1 As inscrições para Estudante Especial deverão ser realizadas entre os dias  01/03/21  a 

14/03/2021, exclusivamente pelo e-mail: insc.alunoespecial.ppge@gmail.com  

 

4.2 Os candidatos poderão se inscrever em, no máximo, uma disciplina eletiva por semestre. 

Não serão aceitas inscrições em mais de uma disciplina. A possibilidade de matrícula do 

estudante especial estará condicionada ao número de vagas ofertadas por disciplina. 

 

4.3 Em nenhuma etapa deste processo seletivo será realizado remanejamento do candidato 

para outra disciplina.   

 

4.4 Não haverá inscrição presencial ou por correio. 

 

4.5 A inscrição do candidato a Estudante Especial I (graduados) somente será efetivada após 

análise e aprovação dos seguintes documentos obrigatórios: 

 

I - O Formulário de solicitação de vaga em disciplina – estudante especial (Anexo I) – 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).  

a) Não serão aceitos formulários na versão Word. 

b) Não serão aceitos formulários  preenchidos e salvos no próprio edital. 

 

II - Comprovante de pagamento de taxa de inscrição no valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco 

reais), em boleto fornecido pelo PPGE, que deverá ser solicitado pelo e-mail 

ppge.jatai@ufg.br, informando CPF e nome completo, endereço completo (rua, número, 

bairro, cidade, Estado e CEP) até 09/03/2021, às 16h.  No campo „Assunto‟ deste e-mail de 

solicitação do boleto para pagamento da inscrição deve constar „Boleto inscrição para aluno 

especial’. É de responsabilidade do(a) candidato(a) o correto encaminhamento do e-mail de 

solicitação do boleto para pagamento. Deve-se ficar atento para a data limite para solicitação 

do boleto (até às 16h do dia 09/03/2021), que é diferente da data limite para inscrição 

(14/03/2021). 
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a) Não serão aceitos comprovantes de agendamento de pagamento. 

 

4.6 A inscrição do candidato a Estudante Especial II (estudante regularmente matriculado em 

curso de graduação), somente será efetivada após análise e aprovação dos seguintes 

documentos obrigatórios: 

I - O formulário de solicitação de vaga em disciplina – Estudante Especial (Anexo I) – 

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); 

 

a) Não serão aceitos formulários na versão word. 

b) Não serão aceitos formulários preenchidos e salvos no próprio Edital. 

 

II - Apresentar o 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 ppge.jatai@ufg.br, 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 09/03/2021 até às 16 horas; 

a) Não serão aceitos comprovantes de agendamento de pagamento; 

III- histórico escolar atualizado; 

IV- apresentar um dos itens a seguir: média global igual ou superior a oito (8,0) OU 

média relativa > 1,0; OU apresentar 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 correlatos; justificando o interesse e a 

importância da disciplina para a formação do estudante; OU apresentar carta convite do 

professor responsável pela disciplina na pós-graduação, justificando o interesse e a 

importância da disciplina para a formação do estudante. 

 

4.7 São de inteira e exclusiva responsabilidade dos candidatos as informações e a 

documentação fornecidas para a inscrição. 

 

4.8 O formulário de solicitação de vaga em disciplina – estudante especial encontra-se no site 

do PPGE/UFJ, https://mestradoeducacao.jatai.ufg.br (Formulários e Solicitações de 

Documentos/Solicitação de vagas em disciplina-Aluno Especial).  

 

4.9 O valor da taxa de inscrição, uma vez efetuado o pagamento, não será devolvido em 

nenhuma hipótese e só terá validade para o presente Processo Seletivo Simplificado. 

 

4.10 Os documentos dos itens „4.4.‟ e „4.5‟ serão encaminhados, como arquivos anexados, 

para o e-mail    insc.alunoespecial.ppge@gmail.com, em mensagem única, com o Assunto 

“Inscrição: Estudante Especial I PPGE/1º Semestre 2021” ou “Inscrição: Estudante Especial 

II PPGE/1º Semestre 2021”.   

 

4.11 O formulário de solicitação de vaga em disciplina – estudante especial deverá ser 

preenchido digitalmente e encaminhado por e-mail em formato pdf editável (para incluir a 

assinatura digitalizada em pdf editável, acesse 

https://www.youtube.com/watch?v=qPtM79n3un0). 
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4.12 Isenção da taxa de inscrição: O candidato que optar pela isenção da taxa de inscrição, 

conforme previsto em Lei, deverá encaminhar solicitação de isenção contendo em anexo  o 

comprovante de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - 

CADÚNICO), no período de 03/03/2021 a 04/03/2021 para o seguinte e-mail: 

insc.alunoespecial.ppge@gmail.com, com o Assunto “Solicitação de Isenção: Estudante 

Especial I PPGE/1º Semestre 2021” ou “Solicitação de Isenção: Estudante Especial II 

PPGE/1º Semestre 2021” 

4.13 A Comissão de Seleção empregará os termos do Artigo 1º do Decreto nº 6.593, de 

02/10/2008, para conceder a isenção da taxa de inscrição neste Processo Seletivo, sendo 

considerado isento o candidato que: 

a) Estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – 

CADÚNICO, de que trata o Decreto nº 6.135, de 26/6/2007; 

b) For, comprovadamente, membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 

6.135/2007 (renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo, ou a que possua 

renda familiar mensal de até três salários mínimos). 

 

4.14 A isenção deverá ser solicitada diretamente à Comissão do Processo Seletivo que se 

reserva o direito de consultar o órgão gestor do CADÚNICO para verificar a veracidade das 

informações prestadas pelo candidato. Informações falsas resultarão na anulação da inscrição 

por fraude e o candidato arcará com as consequências legais decorrentes; 

 

4.15 O resultado da solicitação de isenção será informado ao candidato no site do PPGE no 

dia 05/03/2021. O PPGE não se responsabiliza por outras formas de publicação e/ou 

informação do resultado; 

 

4.16 É de exclusiva responsabilidade do candidato se informar sobre o resultado da isenção; 

 

4.17 O candidato que tiver seu pedido de isenção negado poderá recorrer da decisão junto ao 

PPGE, nos dias 08/03/2021 e 09/03/2021. 

 

4.18 O resultado dos recursos interpostos será divulgado no site do PPGE no dia 10/03/2021.  

 

4.19 O resultado final da solicitação da isenção da taxa de inscrição será divulgado no site do 

PPGE no dia 10/03/2021. 

 

4.20 Ao solicitar a isenção da taxa de inscrição o candidato deverá encaminhar apenas a 

documentação referente à isenção. O formulário de inscrição só deverá ser encaminhado no 

momento da efetivação da inscrição. 

 

5 HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 

5.1 O resultado das inscrições preliminarmente homologadas e não homologadas será 

divulgado em 19/03/2021 no site do PPGE/UFJ https://mestradoeducacao.jatai.ufg.br.  

 

5.2 Após a divulgação das inscrições preliminarmente homologadas e não homologadas, os 

candidatos poderão interpor recurso em até 48 horas (contadas a partir da hora da divulgação 

da lista de inscrições homologadas e não homologadas), por meio digital, encaminhando 

recurso ao e-mail insc.alunoespecial.ppge@gmail.com  fundamentando sua solicitação, por 
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escrito. Os recursos impetrados serão julgados pela comissão de seleção de estudantes 

especiais, designada pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação. 

 

5.3 Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso ou recurso do recurso. 

 

5.4 Não serão aceitos: recursos protocolados fora do prazo estabelecido; que não 

apresentarem argumentação coerente com a etapa a que se referem (homologação das 

inscrições ou resultado preliminar); que se configurarem em desrespeito à banca de 

elaboração ou de correção, bem como a quaisquer outros indivíduos ou instituições 

envolvidas neste Processo Seletivo Simplificado. 

 

5.5 O resultado final das inscrições homologadas e não homologadas será divulgado em 

24//03/2021 no site do PPGE/UFJ https://mestradoeducacao.jatai.ufg.br.  

 

 

6 DO PROCESSO SELETIVO 

 

6.1 A seleção dos candidatos será feita pelo professor da disciplina, tendo em vista o que 

consta no Formulário de Solicitação de Vaga em Disciplina – estudante especial e a consulta 

ao Currículo Lattes do candidato, levando em consideração os seguintes critérios de análise:  

6.1.1  Seleção de Estudante Especial I 

I - Os argumentos indicados pelos candidatos na justificativa Formulário de Solicitação 

de Vaga em Disciplina – estudante especial (contribuição da disciplina para sua formação 

e o desenvolvimento de sua prática profissional) (até 4,0 pontos). 

II -  O desenvolvimento de pesquisa na área de conhecimento da disciplina, ligação a 

grupos de estudos e pesquisas, estudos em temáticas relativas à disciplina (até 1 ponto)  

III - A natureza da pesquisa de Iniciação Científica (quando for o caso), vinculação a 

projeto de pesquisa e/ou projeto de extensão (até 1,0 ponto). 

IV - Participação em eventos científicos com apresentação de trabalhos (até 1,0 ponto) e 

participação em eventos científicos na condição de ouvinte (até 1,0 ponto). 

V - Publicações científicas (até 1,0 pontos) 

VI - Experiência docente na educação básica e no ensino superior (até 1,0 pontos) 

6.1.1.1 Utilizar-se à como critério de desempate a informação constante no item VI (Maior 

tempo de experiência docente na educação básica, caso permaneça o empate, maior tempo de 

experiência docente no ensino superior, e como terceiro critério, maior idade). 

 

6.1.2  Seleção de Estudante Especial II 

I- Ter média global igual ou superior a oito (8,0) ou média relativa > 1,0; (Valor 2,0 

pontos) 

E/OU 

II - Apresentar 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; (Valor 2,0 pontos) 

E/OU 

III- Apresentar carta convite do professor responsável pela disciplina na pós-graduação, 

justificando o interesse e a importância da disciplina para a formação do estudante; 

(Valor 2,0 pontos) 

https://mestradoeducacao.jatai.ufg.br/


IV- 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). (Valor 2,0 pontos) 

 

6.1.2.1 Utilizar-se à 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). Caso haja empate também na 

média, utilizar-se-à como critério seguinte para desempate, candidato com maior idade. 

 

 

6.2. Será atribuída nota zero no currículo lattes caso o link de acesso não esteja ativo. 

 

6.3 A nota final será calculada pela soma das notas para os critérios elencados acima. 

 

6.4 Será feita uma lista em ordem decrescente a partir das notas obtidas pelos candidatos, 

sendo estes selecionados até o número de vagas disponibilizadas no item 3.3.  

 

7 CANDIDATOS CLASSIFICADOS E SELECIONADOS 

 

7.1 Serão considerados CLASSIFICADOS os candidatos com média final igual ou superior a 

7,0. Os candidatos aprovados serão considerados SELECIONADOS até o número disponível 

de vagas por disciplina escolhida.  

 

7.2 O resultado preliminar dos candidatos CLASSIFICADOS e SELECIONADOS neste 

Edital será divulgado no dia 19/03/2020   por meio do site do PPGE 

https://mestradoeducacao.jatai.ufg.br.  

 

7.3 O período para interposição de recursos dos resultados da seleção de estudantes especiais 

(resultado preliminar) será nos dias 22 e 23/03/2021. Os candidatos poderão interpor recurso, 

via e-mail insc.alunoespecial.ppge@gmail.com fundamentando sua solicitação, por escrito. 

Os recursos interpostos serão julgados pela Comissão de Seleção de Estudantes Especiais, 

designada pela Coordenação do PPGE.  

 

7.4 Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso ou recurso do recurso. 

 

7.5 Não serão aceitos recursos protocolados fora do prazo estabelecido; que não apresentarem 

argumentação coerente com a etapa a que se referem (homologação das inscrições ou 

resultado preliminar); que se configurarem em desrespeito à banca de elaboração ou de 

correção, bem como a quaisquer outros indivíduos ou instituições envolvidas neste Processo 

Seletivo Simplificado. 

 

7.6 O resultado final dos candidatos CLASSIFICADOS e SELECIONADOS neste Edital será 

divulgado no dia 24/03/2021  por meio do site do PPGE 

https://mestradoeducacao.jatai.ufg.br.  

 

 

8. CALENDÁRIO GERAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

8.1 O Processo de Seleção será realizado conforme o Quadro 2 a seguir: 
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Ação Data Horário-local 

Período de inscrição 

01/03/2021 a 

14/03/2021 

 

Exclusivamente via e-mail  

insc.alunoespecial.ppge@gmail.com 

Período de solicitação de isenção da taxa de 

inscrição 

03/03/2021 

a  

04/03/2021 

Exclusivamente via e-mail  

insc.alunoespecial.ppge@gmail.com 

Divulgação dos pedidos de isenção 

preliminarmente homologados e não 

homologados 

05/03/2021 
Site do programa 

 

Período de interposição de recurso contra a 

homologação preliminar de isenção da taxa de 

inscrição 

08 e 09/03/2021 
Exclusivamente via e-mail  

insc.alunoespecial.ppge@gmail.com 

Data limite para solicitação da GRU 
09/03/2021 

(até as 16h) 

Exclusivamente via e-mail 

ppge.jatai@ufg.br 

 

Divulgação do resultado dos recursos e 

Divulgação final dos pedidos de isenção 

homologados e não homologados  

10/03/2021 
Site do programa 

 

Divulgação preliminar das inscrições 

homologadas e não homologadas  
16/03/2021 

 

Site do programa 

 

Período de Recursos do resultado preliminar 

das inscrições homologadas e não homologadas 
17 e 18/3/2021 

Exclusivamente via e-mail  

insc.alunoespecial.ppge@gmail.com 

Resultado dos recursos referentes às inscrições 

não homologadas e Divulgação das inscrições 

homologadas 

19/03/2021 Site do programa 

Resultado preliminar classificados e 

selecionados 
19/03/2021 

Site do programa 

 

Recursos ao resultado preliminar dos 

classificados e selecionados 
22 e 23/03/2021 

Exclusivamente via e-mail  

insc.alunoespecial.ppge@gmail.com 

Resultado dos recursos referentes ao resultado 

preliminar classificados e selecionados 
24/03/2021 Site do programa 

Resultado final classificados e selecionados 24/03/2021 
Site do programa 

 

Matrícula dos estudantes especiais 25 e 26/03/2021 
Informações no site do programa 

 

Segunda Chamada 29/03/2021 Informações no site do programa 

Matrícula dos candidatos de Segunda Chamada 30/03/2021 Informações no site do programa 

Início das aulas das disciplinas com alunos 

especiais 
30/03/2021  

 

 

9 MATRÍCULA E FREQUÊNCIA 

 

9.1 A partir da lista divulgada pelo PPGE/UFJ dos candidatos selecionados, estes deverão 

efetivar sua matrícula  via e-mail, conforme edital, encaminhando os seguintes documentos:  

 

9.1.1  Estudante Especial I: 
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I - Formulário de matrícula devidamente preenchido;  

II – Fotocópias: da carteira de identidade; CPF e comprovante de endereço;  

III - Fotocópia do diploma ou comprovante de conclusão do curso de graduação;  

IV - Matrícula fornecida pelo Programa de origem para os estudantes vinculados a outros 

programas de Pós-Graduação Stricto Sensu;  

 

9.1.2  Estudante Especial II: 

I - Formulário de matrícula devidamente preenchido; 

II – Fotocópias: da carteira de identidade; CPF e comprovante de endereço;  

III - Comprovante de matrícula fornecido por sua IES de origem;  

IV - Comprovante de vínculo a grupo de estudos, grupo de pesquisa, projeto de extensão e/ou 

a realização de pesquisa de Iniciação Científica.  

 

a) Caso não sejam preenchidas as vagas e haja candidatos classificados o PPGE realizará 

segunda chamada para as matrículas, conforme calendário constante neste edital. 

b) Os candidatos convocados em segunda chamada deverão efetuar matrícula na data, 

conforme consta neste edital, portando os documentos previstos acima. 

 

9.2 O candidato selecionado, depois de matriculado, deverá participar das aulas e estará 

sujeito às normas que regem a Pós-Graduação Stricto Sensu na Universidade Federal de Jataí 

(Resolução CEPEC nº 1403/2016), ao Regulamento Geral do Programa de Pós-Graduação 

em Educação/UFJ (RESOLUÇÃO – CEPEC n.º 1485/2017) e à Resolução que define 

Princípios e Critérios para alunos especiais do PPGE/UFJ (NORMATIVA INTERNA Nº 

11/2017, disponível em https://mestradoeducacao.jatai.ufg.br/p/20279-normativas-internas). 

 

10 As aulas para os alunos especiais do PPGE/UFJ terão início a partir de 30/03/2021. O dia e 

o horário de cada disciplina ofertada constam no cronograma de disciplinas, disponibilizado 

no site https://mestradoeducacao.jatai.ufg.br/Disciplinas a serem ofertadas pelo PPGE/UFJ 

em 2021/1. 

 

11.As aulas  serão realizadas no formato remoto, conforme RESOLUÇÃO CG-REJ Nº 003/2020, 

podendo voltar ao modo presencial, a depender de nova regulamentação da Universidade 

relativa às aulas no período em que durar a pandemia Covid-19. 

 

12. A matrícula como Estudante Especial não cria qualquer vínculo com os Programas de 

Pós-Graduação da Universidade Federal de Jataí. 

 

12 Ao solicitar a inscrição, os candidatos aceitam todas as condições previstas neste Edital e 

nas resoluções da Universidade Federal de Jataí e do PPGE/ UFJ. 

 

13 Casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria do PPGE/ UFJ. 

 

 

Jataí, 25 de fevereiro de 2021 . 

 

https://mestradoeducacao.jatai.ufg.br/p/20279-normativas-internas
https://mestradoeducacao.jatai.ufg.br/


 
_________________________________ 

                                             Dra. Elizabeth Gottschalg Raimann 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação 

Portaria n.º441/2020 
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FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE VAGA EM DISCIPLINA–ESTUDANTE 
ESPECIAL 

 

 
Nome:  
 
Nome Social:  
 
Endereço de e-mail:  
 
Número do telefone: 
 
RG: 
 
CPF: 
 
Link do endereço do Currículo Lattes (CNPq): 
 
Solicito vaga para: 
(   ) Estudante Especial I (portadores do diploma de Graduação em curso reconhecido pelo MEC, com ou sem vínculo 
com outro Programa de Pós-graduação Stricto Sensu) 
(  ) Estudante Especial II (estudante regularmente matriculado em curso de graduação que procura o PPGE para 
realizar disciplina de seu interesse). 
 

Solicito vaga para cursar a disciplina abaixo relacionada, no 1º semestre letivo de 2021. Afirmo estar ciente e concordar 

com o Edital n. 01/2021, com o regulamento do programa e a resolução específica sobre regime de matrícula de 

estudante especial. 

 

 

(     ) Trabalho e Educação (Eletiva) 

(     ) Estado Políticas Públicas e Educação (Eletiva) 

(     ) Tópicos Especiais em Educação: Planejamento de Cursos e Produção de Material Didático (Eletiva)  

 
 

 

Justificativa do candidato para cursar a disciplina. A contribuição da disciplina para sua formação e o 

desenvolvimento de sua prática profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mestradoeducacao.jatai.ufg.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obs.: para incluir a assinatura digitalizada em pdf editável, acesse https://www.youtube.com/watch?v=qPtM79n3un0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qPtM79n3un0

