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A Pró-reitora de Pós-graduação da Universidade Federal de Jataí (UFJ) faz saber 

aos interessados, que encontram-se abertas as inscrições para o Programa de Concessão de 

Bolsas de Formação de Mestrado e Doutorado/2021 da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de Goiás (FAPEG), conforme disposição gerais, item 1, do referido edital, 

observando as seguintes normas complementares e as condições do edital: 

 

I - DO PLEITO  

 

O pleito ao edital divide-se em quatro instâncias: Das Pró-reitorias de Pós-

graduação ou órgão equivalente (item 3.1 do edital); Das Coordenadorias dos Programas de 

Pós-graduação (PPGs) (item 3.2 do edital); Dos orientadores dos projetos aprovados para 

concessão de bolsa (item 3.3 do edital); e, Dos pós-graduandos selecionados como bolsistas 

(item 3.4 do edital). 

As vagas estão previamente distribuídas entre os PPGs no edital 01/2021 pela 

FAPEG (Tabela 1 do edital). 

 

II - DA SELEÇÃO 

  

Caberá a cada PPG realizar o processo seletivo de seus alunos bolsistas, de acordo 

com as normas dos editais de cada Programa, em observância ao número de vagas 

atribuídos pela FAPEG (Tabela 1 do edital). 

Caso um PPG não envie o nome do aluno bolsista e a respectiva confirmação de 

posse da documentação do aluno bolsista na data prevista nesse cronograma, a PRPG/UFJ 

se reserva no direito de aplicar os critérios de redistribuição de bolsas informados abaixo e 

chamar os candidatos selecionados em outros PPGs, logo, é de suma importância que os 



PPGs mantenham em suas Comissões de Seleção toda a documentação, devidamente 

organizada, de seus alunos selecionados, mesmo dos excedentes às cotas de cada PPG. 

Caberá à PRPG/UFJ o envio dos nomes dos discentes selecionados pelos PPGs à 

FAPEG, com uma respectiva justificativa. Caberá ainda a redistribuição dessas bolsas 

entre os PPGs, caso um dos programas não apresente à PRPG/UFJ as indicações de nomes 

e a confirmação da posse da documentação completa dos bolsistas até as datas que 

constam do cronograma dessa Norma Complementar. 

O critério de redistribuição das bolsas entre os PPGs levará em conta: 

1. Demanda por bolsa; 

2. Programas com menor conceito e com maiores dificuldades de elevá-lo; 

3. Distribuição equânime de bolsas nos PPGs; 

 

III – DO CRONOGRAMA 

 

  O seguinte cronograma será observado para fins de envio das informações à 

FAPEG, por parte da PRPG/UFJ. Demais prazos estarão em observância ao cronograma do 

edital 01/2021 da FAPEG (item 5) 

Atividade Data 

Limite para envio do nome e documentos exigidos pelo edital 

01/2021 FAPEG para a PRPG/UFJ 

Lote 01: 26/03/2021 

Lote 02: 25/05/2021 

  

 

IV – DISPOSIÇÕES FINAIS  

O pleito realiza-se se em conformidade com o Edital FAPEG e Regras 

Complementares da PRPG/UFJ. 

A PRPG/UFJ não se responsabiliza pelo pagamento das bolsas, sendo atribuição 

exclusiva da FAPEG. 

Casos omissos serão dirimidos pela Pró-reitoria de Pós-graduação da UFJ e 

colaboração com as coordenadorias dos PPGs. 

 

Jataí, 29 de janeiro de 2021 

Profa. Dra. Cátia Regina Assis Almeida Leal 

Pró-reitora Adjunta da UFJ, em exercício. 


