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Seleção para Aluno(a) Especial e Aluno(a) Regular de outros PPG da UFG no PPGECON

A  Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Economia  (PPGECON),  com sede na  Faculdade  de
Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas, torna público o Edital para seleção de Alunos(as) Especiais
no Programa para as disciplinas listadas no Quadro 1, na modalidade remota.
Do cronograma:
Período de Inscrição: 30 de dezembro de 2020 a 11 de janeiro 2021
Horário de Inscrição: até às 17h59min do dia 11 de janeiro de 2021
Forma de Inscrição: on-line, seguindo as etapas:

1. Enviar e-mail para ppgecon.face@ufg.br com o Título: “SELEÇÃO ALUNO(A) ESPECIAL 2020/2”, 
solicitando a GRU para pagamento da taxa de inscrição, informando Nome Completo, CPF e Endereço 
com CEP.

2. Pagamento da taxa de inscrição
3. Preenchimento do formulário de inscrição por meio do link:

a. https://docs.google.com/forms/d/1J9vwiCM9mMxlgLh7m5cCcqYRI7YQ3Z2h9fVkf0oMVZc/edit?  
ts=5fc61f99&gxids=7757

b. Copie e cole o endereço completo em seu navegador, ou acesse o link direto na página de 
informações sobre alunos(as) especiais.

Da Seleção: análise da documentação, currículo e justificativa
Divulgação do Resultado: dia 13 de janeiro de 2021 até às 18h (ppgecon.face.ufg.br)
Matrícula de Alunos(as) Especiais: 14 e 15 de janeiro de 2021 até às 18h. As instruções para matrícula serão 
informadas posteriormente.
Início das Aulas: Ver cronograma de atividade no plano de ensino de cada disciplina.
Documentos necessários para inscrição: 
a) Ficha de Inscrição on-line;
b) Cópia do Diploma de Graduação (Curso reconhecido pelo MEC);
c) Cópia do Histórico Escolar de Graduação; 
d) Cópia da Identidade; 
e) Cópia do CPF;
f) Cópia do Curriculum Lattes com comprovação das atividades citadas;
g) Cópia de declaração de vínculo com algum Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFG (quando for o caso);
h) Para candidatos(as) sem vínculo com programas de pós-graduação stricto sensu da UFG, comprovante de 
recolhimento da taxa de inscrição (via GRU) no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), que deverá ser solicitada à 
Secretaria do PPGECON exclusivamente pelo e-mail ppgecon.face@ufg.br (favor informar CPF, nome  e endereço 
completo com CEP no momento de solicitar a GRU). Em hipótese alguma será devolvida ao candidato a importância 
recolhida;
i) Opcionalmente, os candidatos(as) podem enviar carta de seu(sua) respectivo(a) orientador(a), recomendando a 
matrícula na disciplina.
Os documentos devem ser enviados, digitalizados em formato PDF, no momento de preencher a ficha de inscrição on-
line.
A seleção é de responsabilidade do(a) professor(a) de cada disciplina, com base no perfil dos(as) candidatos(as) 
inscritos(as) e em seu planejamento pedagógico. Não há nenhuma obrigação do(a) professor(a) em preencher todas as 
vagas disponibilizadas.

São ofertadas vagas nas disciplinas do quadro abaixo.
Quadro 1 – Disciplinas e vagas

Disciplina Professor(a) Tipo e
CH

Vaga
s

Pré-requisito

Tópicos Especiais: 
Econometria do Setor 
Público

Waleska Fátima Monteiro OPT/32h 8 Conhecimento de Econometria

Estatística Computacional Tatiane Ferreira do 
Nascimento Melo da Silva 

OPT/48h 8 Conhecimento de Estatística básica

Goiânia-GO, 01 de dezembro de 2020.
Prof. Dr. Waldemiro Alcântara da Silva Neto

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Economia
(Documento original assinado)
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