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Edital Nº 02/2021

O Programa  de  Pós-Graduação  em Economia  da  UFG (PPGECON),  nível  mestrado,  da
Universidade Federal de Goiás,  vem tornar público aos interessados que as inscrições do
processo seletivo de alocação de duas bolsas FAPEG (Edital Nº 01/2021) e Pró-Reitoria de
Pós-Graduação  (PRPG)  da  UFG  (Edital  Nº  02/2021)  estarão  abertas  de  8:00  do  dia
08/03/2021 às 23:59 horas do dia 19/03/2021. 

I. Documentação
Os interessados deverão encaminhar a seguinte documentação  (na ordem apresentada) em 
um único arquivo pdf para o e-mail ppgecon.face@ufg.br com o título: “Edital FAPEG 
2021”.
   
1.  Declaração,  assinada  de  próprio  punho pelo  discente,  afirmando  não possuir  qualquer
vínculo  empregatício,  não  possuir  empresas  ou  quotas  em  sociedades  empresárias,  não
acumular bolsa com outras da FAPEG ou de quaisquer agências nacionais ou estrangeiras de
fomento ao ensino e à pesquisa ou congêneres, não ter recebido bolsa do CNPq, da Capes, da
FAPEG ou de qualquer outra agência nacional ou estrangeira para a mesma modalidade e
apresentar  dedicação  integral  às  a  vidades  do  programa  de  pós-graduação  (Anexo  I  do
presente edital, em conformidade com o item 3.4., alíneas “c” até “h”, e com o item 6.3.,
alíneas “a” até “d”, do Edital FAPEG Nº 01/2021);

2. Documento de identidade e CPF (conforme alíneas “e” e “f” do item 6.3. do Edital FAPEG
Nº 01/2021);

3. Comprovante de residência atualizado (conforme alínea “g” do item 6.3. do Edital FAPEG 
Nº 01/2021);

4. Certidão Negativa de Débito junto à Receita Estadual (https://www.economia.go.gov.br/)
(conforme alínea “h” do item 6.3. do Edital FAPEG Nº 01/2021);

5. Certidão negativa do CADIN estadual (link aqui) (conforme alínea “i” do item 6.3. do
Edital FAPEG Nº 01/2021);

https://www.economia.go.gov.br/
https://sistemas.sefaz.go.gov.br/cdn-consultas/pendencia?protocoloAtendeGoias=2020100751DA1651
mailto:ppgecon.face@ufg.br


6. Certidão negativa do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa - CNJ (link aqui) (conforme alínea “j” do item 6.3.  do Edital  FAPEG Nº
01/2021);

7. Certidão de Quitação Eleitoral Justiça Eleitoral (link aqui) (conforme alínea “k” do item
6.3. do Edital FAPEG Nº 01/2021);

8. Certidão criminal  da Justiça Estadual  (link aqui)  (conforme alínea “l” do item 6.3. do
Edital FAPEG Nº 01/2021);

9. Certidão criminal  da Justiça Federal (link aqui) (conforme alínea “m” do item 6.3. do
Edital FAPEG Nº 01/2021);

10. Histórico escolar de graduação completo, emitido como documento oficial (com carimbo
e  assinatura  ou  com  código  de  autenticidade).  O  histórico  deve  conter:  os  nomes  das
disciplinas por extenso; eventuais reprovações ou trancamentos de matrícula do candidato; os
critérios  de  aprovação  (nota  mínima)  ou,  alterna  vamente,  declaração  da  universidade
informando quais são os critérios (conforme alínea “d” do item 4.3. do Edital FAPEG Nº
01/2021);

11. Certificados de conclusão da graduação (para bolsas de mestrado) (conforme alínea “f”
do item 4.3. do Edital FAPEG Nº 01/2021);

12. Curriculum vitae atualizado do estudante na Plataforma Lattes/ CNPq;

13. Projeto de pesquisa, conforme roteiro para elaboração de Projeto de Pesquisa da FAPEG,
disponível em:

http://www.fapeg.go.gov.br/orientacoes-para-projetos/

II. Critérios de seleção
Os candidatos serão ordenados de acordo com com seguintes critérios:

1. Nota padronizada no exame ANPEC 2020.
2. Avaliação de currículo.
3. Avaliação de projeto de pesquisa.

II.1. O candidato que tiver maior pontuação no exame ANPEC 2020 receberá nota 10 nesse
critério e o aluno com menor pontuação receberá nota 7. Os demais candidatos receberão
nota proporcional de acordo com uma normalização linear simples.

II.2. O  currículo  do  candidato  de  acordo  com  suas  atividades  acadêmicas  e  será
primeiramente pontuado de acordo com o quadro a seguir:

Ponto por
item

Pontuação
máxima

Artigo publicado em revista científica como 5 20

http://www.fapeg.go.gov.br/orientacoes-para-projetos/
https://portal.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/
https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoNegativaPositivaPublica?PaginaAtual=1&TipoArea=2&InteressPessoal=S
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


primeiro ou segundo autor (QUALIS A1-B1)

Artigo publicado em revista científica como 
primeiro ou segundo auto(QUALIS B2-B5) 

3 15

Capítulo de livro publicado em livro com 
ISBN 

2 10

Artigo publicado em anais com ISBN 1 5

Livro publicado com ISBN 5 20

Apresentação de pôster em congresso 
científico 

1 10

Apresentação de comunicação oral em 
congresso científico

1 10

Participação em Programa de Iniciação à 
Pesquisa 

5 5

Participação em Programa Monitoria 5 5

O candidato que tiver maior pontuação receberá nota 10 nesse critério e os demais receberão
nota proporcional.

II.3. O projeto será avaliado (com nota de 0 a 10) pela comissão de bolsas do PPGECON de
acordo  com sua  relevância  acadêmica  e  sua  consonância  com as  linhas  de  pesquisa  do
programa.

II.4. A nota final do candidato será a média aritmética simples das três notas recebidas nos
critérios apresentados nesta chamada.

II.5. Casos  omissos  ou  excepcionais  serão  analisados  pela  Comissão  de  Bolsas  do
PPGECON, com a devida orientação da PRPG e FAPEG.

Maiores informações e o Edital podem ser obtidos na Secretaria do Programa, Sala nº 2210
da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas / UFG, Alameda
Palmeiras, Quadra D, Campus Samambaia – CEP: 74690-900, Goiânia-GO, Tel. (62) 3521-
1920, e no site 

https://prpg.ufg.br/n/138114-ppgs-iniciam-selecao-interna-para-bolsas-fapeg

Goiânia, 08 de março de 2021. 
Prof. Dr. Cleyzer Adrian da Cunha 

Vice Coordenador do PPGECON/UFG  

https://prpg.ufg.br/n/138114-ppgs-iniciam-selecao-interna-para-bolsas-fapeg

