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NOTA EXPLICATIVA 

 
EDITAL N° 002/2021 

 
EDITAL DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE BOLSAS AO PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO (PPGEDUC) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - 
REGIONAL CATALÃO (UFG-RC)/UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO (UFCAT) 

EM TRANSIÇÃO. 
 
A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEDUC), da Unidade Acadêmica 
de Educação, da UFG-RC/UFCAT (em transição) comunica que em conformidade com EDITAL - 
Chamada PROPESQ/UFCAT nº 01/2021 - Edital FAPEG 01/2021, em: 
 
2. Critério para distribuição da cota de bolsas. Inicialmente a PROPESQ/UFCAT atribuirá o quantitativo 
de bolsas para cada PPG, sendo 2 (duas) bolsas de mestrado para cada mestrado ou doutorado acadêmico 
e 1 (uma) bolsa para cada curso de mestrado profissional.” Aponta ainda: “Os Programas de Pós-
Graduação (PPGs) devem enviar a planilha com lista de até cinco candidatos”. (Processo SEI UFG: 
23070.005241/2021-50) 
 
Deste modo, informamos que os 2 (dois) candidatos selecionados e os 3 (três) primeiros candidatos 
em ordem classificatória como “cadastro de reserva” deverão enviar os documentos, exclusivamente 
pelo formulário por meio de upload,  no link abaixo, por meio de upload, de 17/03 a 18/03: 
 
Link:https://docs.google.com/forms/d/1iziWZGCUrRYbaszxF03Y08SFkx8W8qu7xEw 
CkXoCTLw/prefill  
A opção de preenchimento do formulário é “Edite sua resposta” e deverá ser utilizado o mesmo 
e-mail da inscrição. 
 
Os candidatos, ainda poderão esclarecer dúvidas através do e-mail da secretaria:  
E-mail: secretariappgeduc@gmail.com 
 
Para contratação (6.3) e submissão das propostas (item 4)  serão exigidos, conforme EDITAL 
FAPEG Nº01/2021 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE FORMAÇÃO DE MESTRADO E 
DOUTORADO/2021 
6.3. Para contratação das propostas também deverão ser anexados os seguintes documentos na 
plataforma OPP-FAPEG: 

a) Declaracão assinada pelo discente selecionado afirmando não possuir nenhum vínculo empregatício; 
b) Declaração assinada pelo discente selecionado afirmando não possuir empresas ou quotas em 

sociedades empresariais; 
c) Declaração de não acumulo de bolsa com outras da FAPEG ou de quaisquer agências nacionais ou 

estrangeiras de fomento ao ensino e a 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;  
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f) Cópia do CPF;  
g) Cópia do comprovante de residência atualizado;  
h) Certidão Negativa de Débito junto à Receita Estadual (https://www.economia.go.gov.br/)  
i) Certidão negativa do CADIN estadual (link aqui);  
j) Certidão negativa do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa - CNJ (link aqui);  
k) Certidão de Quitação Eleitoral Justiça Eleitoral (link aqui);  
l) Certidão criminal da Justiça Estadual (link aqui);  
m) Certidão criminal da Justiça Federal (link aqui); 
n) Comprovante de Dados bancários contendo, banco, agência e conta. 

4. SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS 
4.2. Após a homologação das propostas pela FAPEG, os orientadores deverão submeter as propostas 
previamente aprovadas exclusivamente pelo sistema OPP-FAPEG; 
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. 
e) No caso de bolsas de doutorado, histórico escolar de pós-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); 

 4.4. Roteiro para elaboração de Projeto de Pesquisa e modelo de Súmula Curricular poderão ser 
acessados em http://www.fapeg.go.gov.br/orientacoes-para-projetos/. 

 
ATENÇÃO AOS: 
 
REQUISITOS E EXIGÊNCIAS PARA CONCESSÃO DE BOLSA FAPEG, conforme EDITAL FAPEG Nº01/2021 
PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE FORMAÇÃO DE MESTRADO E DOUTORADO/2021 (Edital N° 
002/2021 – PPGEDUC) 
3.4 DOS PÓS-GRADUANDOS SELECIONADOS COMO BOLSISTAS 

a) Ser selecionado e indicado pelo PPG contemplado com bolsa; 
b) Estar regularmente matriculado em curso de doutorado ou mestrado acadêmico, em qualquer área do 

conhecimento, oferecido pela instituição proponente; 
c) Ser brasileiro ou estrangeiro com visto permanente no Brasil, ou com visto temporário, com data de 

vencimento posterior à data do final da vigência da bolsa; 
d) Apresentar dedicação integral às atividades do programa de pós-graduação; 
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e) Não possuir vínculo empregatício de qualquer natureza; 
f) Não possuir empresas ou quotas em sociedades empresariais; 
g) Não acumular a bolsa com outras da FAPEG, ou de quaisquer agências nacionais ou estrangeiras de 

fomento ao ensino e à pesquisa ou congêneres; 
h) 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); 
i) Estar cadastrado na Plataforma OPP-FAPEG e ter currículo atualizado na Plataforma Lattes/CNPq;   
j) Manter desempenho acadêmico, sem reprovações, e com média geral das notas das disciplinas 

cursadas igual ou superior a 7 (sete), o que deve ser demonstrado nos relatórios semestrais, sendo que 
reprovação ou média geral inferior a esse limite acarretará no cancelamento da bolsa. PPGs que utilizem 
métrica diversa das notas 0 (zero) a 10 (dez), para fins de avaliação dos seus discentes deverão 
proceder a conversão para a métrica adotada pela FAPEG; 

k) Fazer referência ao apoio da FAPEG nos artigos, dissertações, teses, livros que publicar, assim como em 
qualquer outra publicação ou forma de divulgação que resulte, total ou parcialmente, de bolsa concedida 
pela Fundação; 

l) Apresentar à coordenação de pós-graduação relatório semestral de suas atividades de pesquisa e de seu 
desempenho acadêmico, o qual deverá ser acompanhado da avaliação e dos comentários do 
pesquisador-orientador; 

m) Encaminhar à FAPEG, por meio ainda a ser definido, a versão final de sua dissertação ou tese, em 
formato “PDF”, no prazo máximo de 2 (dois) meses, após a respectiva defesa. 

 
 

 

Catalão, 17 de março de 2021. 

 

 
 

Profa. Dra Dulcéria Tartuci 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação UFG-

RC/UFCAT (Em transição) 
 


