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RESOLUÇÃO PPGEDUC/RC-UFG nº 001/2016

Regulamenta a  realização  do Processo

Seletivo  para o Mestrado  em Educação

PPGEDUC/RC/UFG,  define  as atribuições

da  comissão de  seleção e disciplina a

realização do Exame de Seleção,  Revoga a

Resolução PPGEDUC/RC-UFG nº  01/2011,

em cumprimento ao novo Regulamento Geral

do  Programa,  nos  termos  da  Resolução  nº

1043

A  Coordenadoria  de Pós-Graduação (CPG)  do Mestrado em Educação

PPGEDUC/DE/RC/UFG, no uso  de suas atribuições e considerando o disposto no seu

Regulamento, resolve:

Art.  1º O Processo Seletivo para admissão no Curso de  Mestrado em Educação será

regido pelo  disposto na  presente Resolução  que,  por  sua   vez, se  referencia no

Regulamento do Programa, nas Normas Gerais da Pós-Graduação, no Regimento Geral e

no Estatuto da Universidade Federal de Goiás.

Parágrafo Único - O processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Educação será

regido  por  Edital  específico  elaborado  pela  CPG  e  aprovado  pelas  Coordenações  de

Pesquisa e Pós-Graduação da Regional Catalão-UFG ou pela PRPG.

Art. 2º Processo Seletivo para o Curso de  Mestrado em Educação será organizado  em

quatro etapas eliminatórias.

§  1º  A   primeira   etapa   do   Processo Seletivo   objetiva   examinar,   em   caráter

eliminatório, a suficiência em língua estrangeira.

I - No caso de candidatos estrangeiros, a verificação obrigatória da suficiência será em

Língua Portuguesa, nos termos do edital.

§ 2º A segunda etapa  do Processo  Seletivo,  doravante  denominada  de  Prova  de

Conhecimentos Específicos em Educação, propõe  examinar, em caráter eliminatório,  as
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capacidades de leitura e compreensão de bibliografia  da área educacional, além da

capacidade de analisar, sintetizar, argumentar e redigir na norma padrão.

§ 3º A terceira etapa do Processo Seletivo destina-se a examinar, em caráter eliminatório,

a  qualidade dos projetos de pesquisa. Nesta  etapa, avalia-se a pertinência à  Linha de

Pesquisa indicada pelo candidato e, também, a disponibilidade de orientação do projeto

por parte dos orientadores da referida Linha.

§ 4º A quarta etapa do Processo  Seletivo destina-se ao  exame oral, em caráter

eliminatório, sendo a classificação dos candidatos definida por Linha de  Pesquisa, até o

limite das vagas, respeitando a disponibilidade de vagas de orientação em cada Linha de

Pesquisa.

Art. 3º O Processo Seletivo ao Curso de Mestrado em Educação será conduzido em todas

as suas etapas por uma Comissão de Seleção, aprovada pela CPG e designada por Portaria

pela Coordenação do Programa. Essa Comissão será composta, preferencialmente, por um

membro de cada Linha de Pesquisa do Programa e será presidida pelo Coordenador do

PPGEDUC, ou alguém indicado pela CPG.

§ 1º Compete à Comissão de Seleção:

I - organizar as atividades relativas a cada etapa do Exame de Seleção;

II - zelar pelo cumprimento dos prazos e das normas que regem o Exame de Seleção; 

III - organizar o calendário de realização das etapas do Exame de Seleção;

IV - submeter o resultado final à homologação da CPG;

V - encaminhar à Secretaria do Programa, para divulgação, o resultado de todas as etapas;

VI - instruir os processos de recursos elaborando parecer para decisão da CPG.

§  2º  A  Comissão  de  Seleção  responsável  pelo  processo  seletivo  será  divulgada

previamente, com prazo suficiente para solicitação e julgamento de afastamento de um ou

mais membros, em casos de impedimento ou suspeição.

§  3º  O candidato  com inscrição  homologada poderá  alegar  suspeição  contra  qualquer

membro ou suplente da Comissão de Seleção, no prazo de dois dias úteis, a contar da

divulgação, em aviso público no sítio da internet, dos componentes da banca, formalizada

em petição devidamente fundamentada e instruída com provas pertinentes,  destinada à

CPG, apontando uma ou mais restrições estabelecidas nos Artigos 18 e 20 da Lei No.

9.784, de 29 de janeiro de 1999.
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§ 4º Cabe ao presidente da Comissão de Seleção a responsabilidade pela organização dos

trabalhos,  pela  divulgação  dos  resultados  e  pela  resposta  inicial  a  questionamentos

relativos ao processo seletivo.

§  5º  Para  a  análise  e  a  correção  das  diferentes  formas  de  avaliação  nas  etapas

correspondentes,  a  Comissão  do  Processo  Seletivo  poderá  nomear  subcomissões

examinadoras, que devem observar as normas deste caput. 

Art. 4º O número de vagas para  o Curso de Mestrado estará condicionado à

disponibilidade das Linhas de Pesquisa, conforme o edital, vinculadas àqueles membros

do corpo docente  cujas solicitações de  abertura  de  vagas foram aprovadas pela

Coordenadoria do Programa.

Art.  5º  Para se inscrever no Processo Seletivo ao Curso de Mestrado  em Educação, o

candidato deverá apresentar, na Secretaria do Programa, os seguintes documentos:

a) Formulário  de  inscrição  devidamente  preenchido,  disponível  no  site do

PPGEDUC:  https://mestrado_educacao.catalao.ufg.br/p/5461-

formularios (ANEXO 1)

b) Cópia autenticada do documento de Cadastro de Pessoa Física (CPF);

c) Cópia  autenticada  da  Carteira  de  Identidade  ou,  no  caso  de  estrangeira/o,  do

Passaporte, do RNE ou documento similar; 

d) Cópia autenticada do título de eleitor, acompanhado da comprovação de quitação

com a Justiça Eleitoral;

e) Cópia  autenticada  do  comprovante  de  quitação  com o  serviço  militar  para  os

homens, salvo se o candidato for estrangeiro; 

f) Cópia autenticada do Diploma de Graduação ou comprovante de que concluirá o

Curso de Graduação até a data da matrícula;

g) Cópia autenticada do Histórico Escolar de Graduação; 

h) 02 Fotografias 3x4 recentes;

i) Cópia  autenticada  do  documento  comprobatório  de  suficiência  em  língua

estrangeira (para o caso de candidatos que solicitarão dispensa da prova de língua

estrangeira; a mesma exigência para o caso da dispensa da prova de suficiência em

Língua Portuguesa para os candidatos estrangeiros); 
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j) Currículo Lattes impresso atualizado e devidamente comprovado, preenchido na

página do CNPq: http:// lattes.cnpq.br/; 

k) Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição. A guia de recolhimento (GRU)

deverá ser obtida junto à secretaria do Programa de Pós-Graduação em Educação

por meio do endereço eletrônico secretariappgeduc@gmail.com, mediante envio

de nome completo e CPF;

l) Declaração de ciência de normas e disponibilidade.

m) Formulário – Planilha de pontuação modelo lattes/CNPq.

n) Termo de auto declaração étnico racial,  para candidatos  que se autodeclararem

pretos, pardos ou indígenas.

o) Apresentação de 3 cópias impressas do Pré-Projeto de Pesquisa.

§ 1º Havendo necessidade, os documentos poderão ser complementados pelo Edital.

§ 2º A CPG providenciará a publicação do Edital após ciência (da Unidade Acadêmica

Especial - Educação). 

§ 3º O período delimitado para a inscrição no processo seletivo não deverá ser menor que

quinze (15) dias.

§ 4º As inscrições deverão ser feitas nas datas previstas pelo Edital do Processo Seletivo,

pessoalmente ou por procuração, na Secretaria do Programa, ou por via postal, segundo o

disposto no Edital, valendo como data de inscrição, nesse caso, a data da postagem;

§ 5º Não serão permitidos acréscimos de documentação ou sua alteração após a realização

da inscrição no Processo Seletivo;

§ 6º Os documentos submetidos ao Processo Seletivo estarão disponíveis para a retirada

pelo candidato, ou seu procurador, na  Secretaria  do Programa, por  um prazo de  (60)

sessenta dias, ou conforme período definido no edital.

Art.  6º Serão considerados aprovados os candidatos que  alcançarem, no mínimo, 70

(setenta) pontos ao final de cada etapa do Processo Seletivo, e classificados, a partir do

primeiro colocado, até o limite de vagas.

Art. 7º A Comissão de Seleção organizará os candidatos aprovados em uma Lista de

Classificação por Linha de  Pesquisa, segundo a  ordem decrescente das notas finais dos

candidatos.

4

mailto:ppgeduc.ufg@gmail.com


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

REGIONAL CATALÃO
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - PPGEDUC
Av. Lamartine P. Avelar, 1.120. Setor Universitário – Catalão (GO) CEP - 75704-020

Fone: (64) 3441-5366. E-mail: ppgeduc.ufg@gmail.com

§ 1º Os casos de empate serão resolvidos considerando o Currículo Lattes. Persistindo o

empate, aplicar-se-á, sucessivamente, a nota de cada etapa.

§ 2º Em caso da  desistência de algum candidato classificado, através de comunicação

formal ao Programa, ou pela não efetivação da matrícula no período regular definido no

calendário oficial da UFG, os candidatos aprovados na Linha de Pesquisa em que houver

a desistência, serão chamados, respeitando-se a ordem da Lista de Classificação.

Art. 8º O resultado final do Processo Seletivo será submetido para a homologação da CPG

do Programa. 

Parágrafo único – O Edital do Processo Seletivo fixará o calendário e os locais de

realização das provas, assim como o calendário de divulgação dos resultados (por etapa e

final) do Processo Seletivo.

Art. 9º Os recursos contra os atos da Comissão de  Seleção, nos termos do Regimento

Geral da Universidade, devem ser dirigidos à Coordenadoria do Programa, por escrito, e

protocolado pelo requerente.

Parágrafo único - O prazo para o recurso é de 48 (quarenta e oito horas), contadas a partir

da data de divulgação do resultado final pela Secretaria do Programa

Art. 10. A seleção será válida para matrícula no período letivo para o qual o candidato for

aprovado ou conforme definido no Edital de Seleção.

Catalão, 03 de Agosto de 2016.

Prof. Dr. Wolney Honório Filho

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação/UFG/Regional Catalão
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