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Seleção para Aluno Especial e Aluno Regular de outros PPG da UFG no PPE 
Primeiro Semestre 2018 

 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Economia (PPE), com sede na Faculdade de Administração, 
Ciências Contábeis e Ciências Econômicas, torna público o Edital para seleção de Alunos Especiais no Programa para 
o primeiro semestre de 2018: 
Do cronograma: 
Período de Inscrição: 28 de fevereiro a 08 de março de 2018  
Horário de Inscrição: até às 17h59min do dia 08 de março 2018 
Local de Inscrição: on-line (ppe.ufg@gmail.com – enviar Email com o Título: “SELEÇÃO ALUNO ESPECIAL 
2018_2”). 
Seleção: análise da documentação, currículo e justificativa 
Divulgação do Resultado: dia 12 de março de 2018 (ppe.face.ufg.br) 
Matrícula de Alunos Especiais: 13 a 19 de março de 2017, pessoalmente na Secretaria do Programa 
Início das Aulas: Optativas (13 de março) e Obrigatórias (19 de março) 
Das normas para inscrição:  
1º. A Ficha de Inscrição encontra-se na página do PPE: ppe.face.ufg.br; 
2º. Documentos necessários para inscrição:  
a) 01 cópia da Ficha de Inscrição preenchida;  
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) Para candidatos sem vínculo com programas de pós-graduação stricto sensu da UFG, comprovante de recolhimento 
da taxa de inscrição (via GRU) no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), que deverá ser solicitada à Secretaria 
do PPE exclusivamente pelo e-mail ppe.ufg@gmail.com (favor informar CPF e nome completo no momento de 
solicitar a GRU). Em hipótese alguma será devolvida ao candidato a importância recolhida. 
i) Opcionalmente, os candidatos podem enviar carta de seu respectivo orientador, recomendando a matrícula na 
disciplina. 
3º. Os documentos devem ser enviados, digitalizados (preferencialmente em formato PDF), para o endereço eletrônico 
ppe.ufg@gmail.com. Anotar no assunto do e-mail: “SELEÇÃO ALUNO ESPECIAL 2018_2”. 
4º. A seleção é de responsabilidade do professor de cada disciplina, com base no perfil dos candidatos inscritos e em 
seu planejamento pedagógico. Não há nenhuma obrigação do professor em preencher todas as vagas disponibilizadas. 
5º. São ofertadas vagas nas disciplinas do quadro abaixo. 
 

Disciplina Professor(a) Tipo e CH 
Economia Matemática Tatiane Melo OBR/64h 
Macroeconomia Sérgio Fornazier OBR/64h 
Microeconomia Francisco Bruno OBR/64h 
Economia do Setor Público II Priscila Casari OPT/64h 

OBR – Obrigatória; OPT – Optativa 

 

Goiânia-GO, 27 de fevereiro de 2018. 

Prof. Dr. Sandro Eduardo Monsueto 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Economia 

(Documento original assinado) 


