
 

 

  
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO  
 

EDITAL nº 3/2019 
 

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

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, conforme 
normas das Resoluções nº 3 e 4 do PPGADM e demais informações constantes a seguir. 
 
Do cronograma:  
Período de Inscrição: 22 de julho a 10 de agosto de 2019  
Horário de Inscrição: até às 23h59min do dia 10 de agosto de 2019  
Local de Inscrição: on-line (ppgadm.face@ufg.br)  
Seleção: 12 de agosto de 2019 (análise da documentação, currículo e justificativa)  
Divulgação do Resultado: Até às 17 horas do dia 13 de agosto de 2019 (https://www.face.ufg.br/ppgadm/)  
Matrícula de Alunos Especiais: 14 e 15 de agosto de 2019  
Início das Aulas: 19 de agosto de 2019 (ou de acordo com o calendário específico de cada disciplina) 
 
Das normas para inscrição:  
Art. 1º. Documentos necessários para inscrição:  
a) Ficha de Inscrição: deve ser baixada em: https://www.face.ufg.br/ppgadm/informativo/formularios 
b) 01 cópia do Diploma de Graduação (Curso reconhecido pelo MEC);  
c) 01 cópia do RG e 01 cópia do CPF;  
d) 01 cópia do Curriculum Lattes; 
e) 01 Cópia de declaração de vínculo com algum Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu ou o comprovante de aprovação em 

curso que será iniciado em 2019 (quando for o caso);  
g) Comprovante de recolhimento da GRU, no valor de R$ 150,00. A GRU deve ser solicitada pelo e-mail ppgadm.face@ufg.br, 
h) alunos regulares de outro Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFG estão dispensados da apresentação dos itens 

“b”, “c”, “e” e “g” e fazem o requerimento de matrícula no seu próprio PPG.  
Art. 2º. Os documentos devem ser enviados, devidamente digitalizados (preferencialmente em formato PDF), para o endereço 
eletrônico ppgadm.face@ufg.br.  
Art. 3º Serão ofertadas vagas conforme definição feita pelo responsável pela disciplina, quadro a seguir, sendo que o Programa 
não se compromete com o preenchimento total das vagas;  
Art. 4º. A seleção constará da avaliação da candidatura por parte do docente responsável pela disciplina e respectivos pré-
requisitos, conforme quadro a seguir;  
Art. 5º. No processo de seleção serão considerados, como critérios gerais, a análise do Lattes do Candidato, o domínio de leitura 
em inglês, justificativa de inscrição coerente com o campo da disciplina e critérios específicos conforme Quadro a seguir. 
 
Quadro 1 – Disciplinas, vagas e critérios específicos para a seleção 

Disciplina Docente 
Responsável 

Vagas Critérios para a seleção 

Análise Multivariada de Dados Ricardo Limongi 3 Art. 5º e ser aluno de outro 
Programa de Mestrado e Doutorado 

da UFG 
Administração da Inovação Mauro Caetano 2 Art. 5º 
Gestão Pública Contemporânea Estela Najberg 4 Art. 5º, ser aluno de outro Programa 

de Mestrado e Doutorado e Carta de 
recomendação do(a) Orientador(a) 

Indicadores Socioeconômicos para Políticas Públicas Thiago Alves 5 Os constantes do Art. 5º 
Métodos Qualitativos em Administração Josiane de Oliveira 5 Os constantes do Art. 5º 
 

Goiânia-GO, 17 de julho de 2019. 
 

Prof. Dr. Cândido Borges  
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Administração  

(Documento original assinado) 


