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Seleção para Aluno Especial e Aluno Regular de outros PPG da UFG no PPGADM 

Segundo Semestre 2016 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGADM), com sede na Faculdade de 

Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas, torna público o Edital para seleção de Alunos 

Especiais no Programa para a o segundo semestre de 2016, conforme normas das Resoluções nº 3 e 4 do 

PPGADM e demais informações constantes a seguir. 

 

Do cronograma: 

Período de Inscrição: 25 de julho a 12 de agosto de 2016  

Horário de Inscrição: até às 23h59min do dia 12 de agosto de 2016 

Local de Inscrição: on-line (ppgadm.ufg@gmail.com)  

Seleção: 15 a 19 de agosto de 2016 (análise da documentação, currículo e justificativa)  

Divulgação do Resultado: Até às 16 horas do dia 22 de agosto de 2016 (www.ppgadm.face.ufg.br)  

Matrícula de Alunos Especiais: 23 a 26 de agosto de 2016  

Início das Aulas: 29 de agosto de 2016  

 

Das normas para inscrição:  

1º. A Ficha de Inscrição encontra-se na página do PPGADM: www.ppgadm.face.ufg.br; 

2º. Documentos necessários para inscrição:  

a) 01 cópia da Ficha de Inscrição preenchida e assinada (pode ser baixada da página do PPGADM);  

b) 01 cópia do Diploma de Graduação (Curso reconhecido pelo MEC); 

c) 01 cópia do Histórico Escolar de Graduação;  

d) 01 cópia da Identidade;  

e) 01 cópia do CPF; 

f) 01 cópia do Curriculum Lattes com comprovação das atividades citadas; 

g) 01 Cópia de declaração de vínculo com algum Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFG 

(quando for o caso); 

h) alunos regulares de outro Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFG estão dispensados da 

apresentação dos itens “b”, “c”, “d”, e “e”.  

3º. Os documentos devem ser enviados, devidamente digitalizados (preferencialmente em formato PDF), 

para o endereço eletrônico ppgadm.ufg@gmail.com.  

4º. A seleção constará da avaliação da candidatura por parte dos docentes responsáveis pelas disciplinas e 

respectivos pré-requisitos, conforme quadro a seguir. 

 

Disciplina 

 

Professor(a) Pré-requisitos 

Análise Mutivariada de Dados  

 

Marcos Inácio Severo e Francisco 

Bruno de Holanda 

(1); (9) 

Métodos Qualitativos em 

Administração  

Sérgio Henrique Barroca (1); (2) 

Políticas Públicas Vicente da Rocha Soares Ferreira 

e Daniela Rosim 

(1); (4); (5); (6); (7); (8) 

Estratégia 

  

Ricardo Messias Rossi (1); (2); (3) 

Empreendedorismo  

 

Cândido Borges Júnior (1); (2); (3) 

 

 

 



Legenda dos pré-requisitos:  

 

(1) – Seleção via CV Lattes 

(2) - Ser aluno regular em algum programa de mestrado ou doutorado 

(3) – Domínio de leitura em inglês 

(4) - Ter formação na área pública 

(5) - Ter desenvolvido projeto de pesquisa relacionado ao setor público ou administração 

(6) - Ter formação em administração 

(7) - Estar trabalhando no setor público 

(8) - Apresentar justificativa coerente com o campo da disciplina 

(9) – Ter cursado Estatística Inferencial (Graduação) ou equivalente 

 

 

 

 

Goiânia-GO, 14 de julho de 2016. 

 

Profa. Dra. Estela Najberg 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Administração 

(Documento original assinado) 


