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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

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

ECONÔMICAS (FACE)  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA (PPE) 

EDITAL PPE Nº 
003/2016 

 
EDITAL DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS EM 

DISCIPLINAS OFERTADAS PELO PPE NO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO DE 
2016 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 
Seguindo a Resolução PPE n. 002/2015 e o artigo 21º do Regimento Interno, a 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Economia, com sede na Faculdade de 
Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas, torna público o Edital de 
seleção de Alunos Especiais (com ou sem vínculo com outros programas de pós-
graduação da UFG) nas disciplinas que serão ofertadas durante o segundo semestre de 
2016. Antes de realizar a inscrição, os candidatos interessados estão convidados a ler as 
normativas vigentes do programa na página https://ppe.face.ufg.br/p/10350-
regulamento-e-resolucoes. 

 
2. DA INSCRIÇÃO 

2.1. As inscrições ocorrem exclusivamente por e-mail até as 16:00 horas do dia 12 de 
agosto de 2016. 
2.2. Os interessados devem enviar email para o endereço ppe.ufg@gmail.com com o 
título do email “SELEÇÃO ALUNO ESPECIAL 2016_2” com os seguintes 
documentos anexados: 
a) Ficha de inscrição devidamente preenchida, disponível na página do programa 

(https://ppe.face.ufg.br) – formato word. 
b) Diploma de graduação ou documento equivalente – formato pdf. 
c) Histórico Escolar atualizado – formato pdf. 
d) Currículo atualizado na plataforma Lattes – formato pdf. 
e) Comprovante de vínculo com outro programa de pós-graduação stricto sensu, se for 

o caso – formato pdf. 
f) 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$ 100,00 
(cem reais), que deverá ser solicitada à Secretaria do PPE exclusivamente pelo e-mail 
ppe.ufg@gmail.com. Em hipótese alguma será devolvida ao candidato a importância 
recolhida. 

g) Opcionalmente, os candidatos podem enviar carta de seu respectivo orientador, 
recomendando a matrícula na disciplina – formato pdf. 

2.3. O candidato poderá se inscrever em quantas disciplinas tiver interesse, mas 
somente poderá efetuar a matrícula e cursar uma das disciplinas ofertadas para a qual 
tenha sido selecionado. 
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3. DO NÚMERO DE VAGAS 
3.1. Serão oferecidas até 03 (três vagas) em cada uma das seguintes disciplinas: 

3.1.1. Estatística Computacional II (4 créditos) 
3.1.2. Economia Social (4 créditos) 
3.1.3. Economia do Trabalho (4 créditos) 
3.1.4. Econometria (4 créditos) 

3.2. Não há nenhum compromisso do PPE com o preenchimento de todas as vagas 
oferecidas. 
3.3. O horário previsto para a realização das disciplinas está disponível no site do PPE. 
O PPE informa que podem ocorrer alterações nestes horários. 

 
4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

4.1. A seleção é de responsabilidade do professor de cada disciplina, com base no perfil 
dos candidatos inscritos e em seu planejamento pedagógico. 

4.1.1. Não há nenhuma obrigação do professor em preencher todas as vagas 
disponibilizadas. 

4.2. O professor informará à Secretaria Acadêmica a lista de candidatos selecionados. 
 

5. DA MATRÍCULA 
5.1. Os candidatos selecionados devem realizar a matrícula pessoalmente na Secretaria 
Acadêmica até o dia 22 de agosto, de 13:oo às 16:00 horas. Será divulgada na página do 
PPE a lista de documentos para a matrícula. 
5.2. É vedada a matrícula condicional. 
5.3. O candidato que, no prazo destinado à matrícula, não atender às exigências de 
documentação não poderá se matricular como aluno especial. Neste caso, fica sem efeito 
a aprovação do candidato no processo de seleção. 
 

 
6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1. A inscrição do candidato implica a aceitação das normas e instruções para o 
processo de seleção, contidas neste edital, e nos comunicados já emitidos ou que vierem 
a ser tornados públicos. 
6.2. A inscrição do candidato implica a aceitação das normas do PPE, explícitas no 
Regulamento do PPE, disponível na página eletrônica https://ppe.face.ufg.br, bem como 
a legislação vigente sobre pós-graduação stricto sensu no país e na UFG no momento da 
matrícula. 
6.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria do PPE. 
 

Goiânia, 25 de julho de 
2016. 

Prof. Sandro Eduardo Monsueto 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Economia 


