
Edital PPGE/FE nº 05/2021

Seleção para Projetos de Cooperação entre Instituições para Qualificação de
Profissionais de Nível Superior PCI/PPGE/FE/UFG 

O Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade

Federal  de  Goiás,  por  meio  da  presente  chamada  pública,  Edital  PPGE/FE  nº  05/2021  ,

convida  as  instituições  de  ensino  superior  interessadas  na  qualificação  de  seus  quadros

técnicos e docentes, a nível de mestrado e doutorado acadêmico, à apresentarem propostas na

modalidade de Projetos de Cooperação entre Instituições para Qualificação de Profissionais

de Nível Superior (PCI). 

A  Instituição  interessada  na  realização  de  PCI,  doravante  chamada  Instituição

Receptora, deverá encaminhar, até 31/01/2022, proposta contendo os seguintes dados:

FASE 1:

I – Envio, através do e-mail ppge.fe@ufg.br, de Carta Oficial de intenção de firmar Projetos

de Cooperação entre Instituições para Qualificação de Profissionais de Nível Superior (PCI)

com o PPGE/FE/UFG;

II - Identificação da instituição receptora contendo: nome da instituição, nome do reitor e

do pró-reitor de Pós-Graduação (ou equivalentes), endereço, telefones e e-mails;

III  -  Identificação  da  coordenação do  projeto  na  instituição  receptora  contendo:  nome,

titulação, link de entrada no currículo da Plataforma Lattes, endereço, telefone e e-mail;

IV  –  Indicação  do  nível  de  pós-graduação interessado (mestrado  ou  doutorado)  e

proposição de número de vagas;
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V  -  Informações  sobre  infraestrutura  de  ensino  e  pesquisa,  apoio  administrativo  às

atividades do projeto e do acompanhamento e atendimento geral aos discentes;

VI – Proposta de PCI em consonância com a Portaria Nº 243, de 6 de novembro de 2019 e

detalhamentos:  descrição,  justificativa,  relevância,  objetivos,  estimativa  de  relação

candidato/vaga, formas de apoio institucional para os docentes cursistas e impacto do projeto

na Instituição Receptora;

VII  –  Apresentação  de  proposta  financeira para  viabilização  do  PCI  junto  ao

PPGE/FE/UFG;

VIII - Termo de Ciência sobre Gratuidade de Projetos de Cooperação entre Instituições para

Qualificação de Profissionais de Nível Superior (PCI) junto ao PPGE/FE/UFG (modelo anexo

à Portaria Nº 243, de 6 de novembro de 2019);

As propostas apresentadas na FASE 1 serão avaliadas pelo PPGE/FE/UFG, sendo aprovadas

para a segunda fase as que estiverem conforme a legislação em vigor e que apresentarem a

qualidade  acadêmica  e  as  condições  de oferta  requeridas  pelo PPGE/FE/UFG (natureza  e

condições de oferta da instituição, atendimento aos quesitos da legislação vigente, proposta

financeira, condições de oferta do PPGE/FE/UFG para mestrado e/ou doutorado acadêmico).

As Instituições serão informadas do resultado por meio de Carta eletrônica da Coordenação

do PPGE/FE/UFG.

FASE 2

Serão  convidadas  para  a  segunda  fase  de  avaliação  as  instituições  selecionadas  pelo

PPGE/FE/UFG e devidamente comunicadas por carta eletrônica. A segunda fase ocorrerá em

datas a serem divulgadas oportunamente e consiste em:

I – Comparecer e participar de entrevista online a ser agendada pelo PPGE/FE/UFG.

O  resultado  final  da  seleção  será  divulgado  por  meio  de  carta  eletrônica  do

PPGE/FE/UFG a ser enviada às Instituições que participarem desta segunda fase.



Cronograma

Atividades Data

Envio da proposta e dos documentos (Instituição interessada no
PCI) 

08/11/2021 a 30/01/2022

Análise das propostas recebidas (PPGE/FE/UFG) 01/02/2022 até 15/02/2022

Envio  dos  resultados  da  fase  1  por  meio  de  carta  eletrônica
(PPGE/FE/UFG)

20/02/2022

Realização de entrevistas online com as instituições selecionadas
para a segunda fase

21/02/2022 a 10/03/2022

Envio dos resultados da segunda fase por meio de carta eletrônica
(PPGE/FE/UFG)

15/03/2022

Reunião entre PPGE e Instituições Receptoras selecionadas 16/03/2022 a 30/03/2022

Tramitação da documentação no âmbito da UFG e CAPES A partir de abril 2022

Seleção dos estudantes A parir de setembro 2022

Início das aulas A partir de janeiro de 2023

Goiânia, 03 de novembro de 2021.

Prof. Dr. José Paulo Pietrafesa
-Coordenador do PPGE/FE/UFG_


