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

OFÍCIO CIRCULAR Nº 10/2021/PRPG/UFG
Processo nº 23070.010676/2021-16
Goiânia, 26 de fevereiro de 2021.
Às
Coordenações dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu

Assunto: Consulta aos PPGs sobre interesse na oferta de vagas para Edital de Processo Seletivo no âmbito
do Programa Qualificar em 2021 e indicação de Bancas de Seleção e outros assuntos
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.010676/2021-16.

Prezado(a)s Coordenadore(a)s,

1.
Em atendimento à Resolução CONSUNI 21/2015, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a PróReitoria de Gestão de Pessoas vêm por meio deste o cio consultar os Programas de Pós Graduação stricto
sensu sobre o interesse em ofertar vagas de mestrado e/ou doutorado no processo sele vo de servidore(a)s
técnico(a)s administravo(a)s em educação (TAE), lotados na Universidade Federal de Goiás, no âmbito do
Programa Qualiﬁcar em 2021 e indicar de quatro a sete pessoas para a Comissão de Seleção, até 31 de março
de 2021.
2.
Após as discussões realizadas na reunião do dia 26/02/21 com representantes de PPGs, a PRPG
e PROPESSOAS estabeleceram, para o processo sele vo em 2021, três etapas: a primeira, de caráter
eliminatório, será composta pelo Exame de Suﬁciência em Língua Estrangeira.
3.
Apenas aqueles aprovados nesta fase poderão passar para a segunda etapa, cons tuída de
Avaliação do Projeto de Pesquisa. As Comissões de Seleção dos PPGs realizarão a análise dos projetos,
conforme critérios estabelecidos no edital, e preencherão um formulário padronizado e encaminharão o
material para a consolidação de todos os PPGs pela Secretaria da PRPG.
4.
Em seguida, apenas os candidatos que ob verem a nota mínima no projeto, passarão para a
terceira e úl ma etapa, formada pela Prova Oral (arguição do projeto e coerência da proposta de
inves gação com a área de atuação na UFG) e Prova de tulos (avalição de currículo). Nessa versão do
edital não haverá aplicação de Prova de Conhecimentos Especíﬁcos.
5.
Para o nível mestrado, será exigida de modo padronizado, a suﬁciência em Inglês. Para o nível
doutorado, além do Inglês, o PPG poderá optar pela exigência adicional do Espanhol. Os candidatos poderão
solicitar dispensa destas provas prova mediante a comprovação de cer ﬁcação de suﬁciência conforme os
termos que serão especiﬁcados no edital. A prova será elaborada e corrigida pela Comissão Assessora de
língua estrangeira da PRPG.
6.
Conforme descrito anteriormente, o Projeto de Pesquisa terá caráter eliminatório e o formato
exigido, assim como os critérios de avaliação, serão padronizados.
7.
A Prova Oral consis rá de arguição do Projeto de Pesquisa, e análise da coerência da proposta
de inves gação com a área de atuação na UFG e terá duração máxima de 20 minutos: 7 minutos para
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apresentação do projeto, 03 minutos para argumentação da relação de proposta com a área de atuação na
UFG e 10 minutos para a arguição pela Banca.
8.
A Prova de tulos (avaliação de currículo) será realizada com base em instrumento
de pontuação, uniﬁcado e padronizado.
9.
Apresentamos a seguir o cronograma preliminar referente às a vidades do processo
sele vo, ouvidas às solicitações dos PPGs na reunião do dia 26/02/21:
A vidade

Responsável

Data

Resposta dos PPGs ao o cio
Publicação do Edital 2021
Período de impugnação do Edital 2021
Resultado das solicitações de impugnação do edital
Inscrições
Publicação do Resultado Preliminar das Inscrições Homologadas e da
solicitação de dispensa no E.S.L.E
Período de interposição de recurso contra o Resultado Preliminar das
Inscrições Homologadas e da solicitação de dispensa no E.S.L.E
Publicação do Resultado Final das Inscrições Homologadas e da
solicitação de dispensa no E.S.L.E
Período de Interposição de recurso contra as Comissões de Seleção
Publicação do Resultado Final das Comissões de Seleção se houver
recursos
Exame de Suﬁciência em Língua Estrangeira - Inglês
Exame de Suﬁciência em Língua Estrangeira - Espanhol
Publicação do Resultado Preliminar do Exame de Suﬁciência em Língua
Estrangeira
Período de Interposição de recurso contra Resultado Preliminar do
Exame de Suﬁciência em Língua Estrangeira
Publicação do Resultado Final do Exame de Suﬁciência em Língua
Estrangeira
Data para entrega do projeto de pesquisa, currículo e comprovantes das
a vidades

PPGs
PRPG/PROPESSOAS
Candidatos
PRPG/PROPESSOAS
Candidatos

até 31/03
15/04
16/04 até 23/04
28/04
03/05 a 21/05

PRPG/PROPESSOAS

26/05

Candidatos

27/05 e 28/05

PRPG/PROPESSOAS

02/06

Candidatos

03 e 04/06

PRPG/PROPESSOAS

07/06

Candidatos
Candidatos

09/06/2021 (Manhã)
09/06/2021 (Tarde)

PRPG/PROPESSOAS

14/06

Candidatos

15/06 e 16/06

PRPG/PROPESSOAS

17/06

Candidatos

18/06

Comissões de
Seleção
Comissões de
Envio das notas de Projeto de Pesquisa à PRPG
Seleção
Publicação do Resultado Preliminar da Avaliação do Projeto de Pesquisa PRPG/PROPESSOAS
Período de Interposição de recurso contra Resultado Preliminar da
Candidatos
Avaliação do Projeto de Pesquisa
Respostas aos recursos com cópia para PRPG e envio do resultado ﬁnal
Comissões de
para PRPG
Seleção
Publicação do Resultado Final da Avaliação do Projeto de Pesquisa
PRPG/PROPESSOAS
Comissões de
Envio aos candidatos dos links das provas orais
Seleção
Comissões de
Avaliação de Currículo e Prova Oral
Seleção
Comissões de
Envio das notas de Prova Oral e Currículo à PRPG
Seleção
Publicação dos Resultados Preliminares da Prova Oral e Avaliação de
PRPG/PROPESSOAS
Currículo e Resultado Preliminar do Processo Sele vo
Período de Interposição de recurso contra Resultado Preliminar da
Candidatos
Avaliação do Projeto de Pesquisa
Respostas aos recursos com cópia para PRPG e envio do resultado ﬁnal
Comissões de
para PRPG
Seleção
Publicação do Resultado Final do Processo Sele vo
PRPG/PROPESSOAS
Avaliação do Projeto de Pesquisa

22/06 a 16/07
até 16/07
20/07
21/07 e 22/07
até 26/07
28/07
29/07 e 30/07
02/08 a 06/08
até 09/08
11/08
12/08 e 13/08
até 16/08
18/08
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10.
Solicitamos que nos informem, até o dia 31 de março impreterivelmente, por meio
de despacho (criado como documento restrito) neste mesmo processo (23070.010676/2021-16):
a) Número de vagas oferecidas para mestrado e/ou doutorado;
b) Indicar se deseja adicionar a exigida a suﬁciência em Espanhol, além do Inglês, para o
nível doutorado;
c) Indicar quatro docentes, sendo pelo menos 3 (três) docentes tulares e um
suplente, vinculados aos respec vos programas para comporem a Comissão de Seleção do
referido edital (informar nomes completos, e-mails e telefones). No caso de o PPG desejar
uma banca para cada uma de suas linhas de pesquisa ou áreas de concentração, deverá
indicar até sete docentes, que irão se organizar em agrupamentos como tulares e
suplentes. Serão atribuições desta comissão: analisar os projetos de pesquisa, enviar os links
de provas orais, aplicar as provas orais, avaliar os currículos e os recursos contra os
resultados preliminares destas avaliações.
11.
Destacamos que, historicamente, o processo sele vo em questão tem apresentado demanda
de 20 a 45 candidatos no total, em um contexto que também ofertavam vagas as anteriormente chamadas
regionais de Catalão e Jataí. Programas com maior demanda tem alcançado aproximadamente 15
candidatos, sendo mais comum a demanda entre 1 a 4 candidatos por PPG.
12.
Salientamos a importância do Programa Qualiﬁcar como incen vo à qualiﬁcação e ampliação
das competências de nossos servidores técnico-administra vos em educação, de forma a melhorar a
qualidade no serviço prestado à sociedade pela UFG.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Sérgio Henrique Barroca Costa, Diretor, em 01/03/2021, às
17:17, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Maria Márcia Bachion, Pró-Reitor Adjunto, em 03/03/2021, às
12:24, 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 1905687 e o código CRC 9B1CA283.
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