MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

OFÍCIO CIRCULAR Nº 4/2021/PRPG/UFG
Processo nº 23070.005955/2021-68
Goiânia, 02 de fevereiro de 2021.
Às
Coordenações dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu

Assunto: Convite para reunião com os Programas de Pós-Graduação interessados em ofertar vagas no
Processo Seletivo do Programa Qualificar em 2021
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.005955/2021-68.
Prezado(a)s Coordenadore(a)s,
1.
Com base nas experiências dos anos anteriores, sensíveis às demandas dos Programas de PósGraduação para a o mização do trabalhado dos docentes em bancas avaliadoras, e, buscando aperfeiçoar o
processo sele vo de servidore(a)s técnico(a)s administravo(a)s em educação (TAE), lotados na Universidade
Federal de Goiás, para ingresso nos Programas de Pós- Graduação stricto sensu da UFG no âmbito do
Programa Qualiﬁcar, a PRPG e a PROPESSOAS estão analisando as seguintes opções para realização
do processo em 2021:
a) Publicação do Edital especíﬁco para o Programa Qualiﬁcar, pela PRPG e PROPESSOAS no
mês de março, possibilitando aos candidatos se inscrevem ao processo sele vo dentro
deste período, com envio de toda a documentação necessária durante o período de
inscrição, porém, realizam as etapas de avaliação conforme o cronograma do processo
sele vo especíﬁco do PPG;
b) Publicação do Edital Qualiﬁcar, pela PRPG e PROPESSOAS, no mês de março,
possibilitando aos candidatos se inscrevem ao processo sele vo dentro deste período, com
envio apenas da documentação de caráter administra vo (ou seja, exceto aquela que será
u lizada para ﬁns de procedimentos avalia vo na seleção), e entrega dos demais
documentos, como projeto de pesquisa e currículo, no cronograma dos editais especíﬁcos
dos PPG que se manifestarem quanto a oferta de vagas. Nessa proposta, os candidatos
realizam as etapas de avaliação conforme o cronograma do processo sele vo especíﬁco do
PPG;
c) Manutenção do processo sele vo com cronograma único e especíﬁco para o Programa
Qualiﬁcar, porém com previsão de publicação do Edital e período de a vidades de atuação
das Bancas Examinadores entre os meses de maio e junho ou agosto e setembro, a
depender das preferências dos PPG interessados em ofertar vagas para a qualiﬁcação dos
TAs.

2.
Neste contexto, a PRPG e a PROPESSOAS convidam os Programas de Pós-Graduação
interessados em ofertar vagas no Programa Qualiﬁcar em 2021 para uma reunião de discussão sobre
as opções apresentadas e outras sugestões dos PPG para o referido processo sele vo deste ano, a ser
realizada no dia 26/02 das 8:00 às 9:00 horas, por meio do link: meet.google.com/foi-ioqs-dec .
3.
Solicitamos que os Coordenadores manifestem ciência do teor deste o cio e indiquem, para
par cipar da reunião, ao menos um(a) docente representante do PPG interessado, preferencialmente que já
tenha atuado em banca examinadora de processos sele vos anteriores do Programa
Qualiﬁcar. Pedimos encarecidamente para que o docente representante do PPG u lize o e-mail ins tucional
para acessar o Meet.

Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por Maria Márcia Bachion, Pró-Reitor Adjunto, em 04/02/2021,
às 11:37, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código veriﬁcador 1847168 e o código CRC E52C1456.
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