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Processo Seletivo Edital nº 005/2021 
 
 

 RESULTADO PARA RECURSO INTERPOSTO 
 

 
 
  A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGADM) da Universidade 
Federal de Goiás, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, e atendendo ao previsto no Edital no 
005/2021, torna público o resultado da análise de recursos apresentados por candidatos referentes às 
etapas do processo seletivo, como anotado a seguir: 
 
Recurso apresentado pelo candidato Roberto Nunes Rodrigues.  
 
A Comissão do Processo Seletivo do PPGADM avaliou o recurso interposto e apresentou os seguintes 
esclarecimentos. 
 

1) A Universidade Federal de Goiás está comprometida com a implementação, aperfeiçoamento e 
ampliação da política de ações afirmativas para a população historicamente desfavorecida do 
acesso à educação (o que inclui também os autodeclarados pretos, pardos, indígenas e pessoas 
com deficiências). No sentido ampliação e aperfeiçoamento, está em tramitação na UFG uma 
proposta de alteração da resolução CONSUNI 07/2015 (Processo SEI 23070.060634/2021-26). 
Devido a um conjunto expressivo de sugestões de contemplação de diversidades feitas pelos 
programas de pós-graduação da UFG, a Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação deliberou, em 27 de 
janeiro desse ano, a favor da formação de uma comissão para debater a ampliação das ações 
afirmativas na pós-graduação e propor uma nova redação da minuta supracitada (Processo SEI 
23070.005154/2022-83). Esta comissão será apreciada na gestão superior e em breve deve iniciar 
seus trabalhos. Ela é formada por sete membros, a saber, 1) Pró-Reitor de Pós-Graduação (PRPG), 
2) Secretária de Inclusão (SIn), 3) Diretora dos Cursos Lato Sensu, 4) Representante Discente, 5) 
Coordenador do PPG em Antropologia Social, 6) Coordenador do PPG em História, 7) Coordenador 
do PPG em Letras e Linguística. 

2) A publicação dos resultados do processo seletivo foi retificada para atender o que dispõe o item 
7.2.1 do edital n° 5/2021. 

3) Quanto ao número de vagas e candidatos autodeclarados PPI, o mestrado teve uma candidata 
autodeclarada PPI e esta foi aprovada. O doutorado teve três candidatos/as autodeclarados PPI e 
dois foram aprovados.  

 
 

Goiânia, 18 de fevereiro de 2022 
 

 
Prof. Dr. Thiago Alves 

Coordenador 
(documento original assinado) 

 
 


