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Aos
Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu: 
Comunicação - FIC 
Direitos Humanos - PRPG 
Educação em Ciências e Matemá�ca - PRPG 
Enfermagem - FEN 
Ensino na Saúde - FM 
Gené�ca e Biologia Molecular - ICB 
Geografia - IESA 
História - FH 
Letras e Linguís�ca - FL
Odontologia - FO 
Psicologia - FE

  

Assunto: Informes sobre o processo seletivo do Edital PRPG-PROPESSOAS 01/2021 - Programa Qualificar

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.026686/2021-73.

Prezado(a) coordenador(a),

 

1. Comunicamos que no dia 26/05/2021 foi publicado o resultado preliminar de inscrições
homologadas do Edital PRPG-PROPESSOAS 01/2021 - Programa Qualificar e que houve candidatos inscritos para
o PPG que você coordena.

2. Entretanto, conforme estabelecido no edital, apenas os candidatos classificados no exame de
suficiência em língua estrangeira (cujo resultado será divulgado no dia 17/06) poderão enviar seu projeto de
pesquisa e currículo para as etapas seguintes de seleção.  

3. Nesse sen�do, encaminhamos o cronograma referente às a�vidades das Comissões de Seleção e
solicitamos que os integrantes das mesmas sejam alertados sobre para o planejamento e organização das
respec�vas agendas. 

4. Cronograma do processo sele�vo - a�vidades que envolvem as Comissões de seleção

A�vidade Responsável Data
Avaliação do Projeto de Pesquisa Comissões de Seleção 28/06 a 16/07
Envio das notas de Projeto de Pesquisa à PRPG Comissões de Seleção até 16/07
Respostas aos recursos contra Resultado Preliminar da Avaliação do Projeto
de Pesquisa com cópia para PRPG e envio do resultado final para PRPG Comissões de Seleção 21/07 a 26/07

Envio aos candidatos dos links das provas orais Comissões de Seleção 29/07 e 30/07
Avaliação de Currículo e Prova Oral Comissões de Seleção 02/08 a 06/08
Envio das notas de Prova Oral e Currículo à PRPG Comissões de Seleção até 09/08
Respostas aos recursos contra Resultado Preliminar da Prova Oral e Avaliação
de Currículo com cópia para PRPG e envio do resultado final para PRPG Comissões de Seleção 12/08 a 16/08



 

5. Destacamos que após o resultado do exame de suficiência em língua estrangeira no dia 17/06 e
recebimento dos projetos de pesquisa e currículos dos candidatos classificados na primeira etapa da seleção, a
PRPG realizará dia 22 de junho das 8:00-9:00h uma reunião com as Comissões de Seleção para maiores
orientações.

6. Solicitamos às Coordenações que estejam presentes, bem como os integrantes das Comissões de
Seleção, para que o processo possa ocorrer com a organização, qualidade e padronização necessárias. Em breve
enviaremos o link da reunião. 

 
Atenciosamente, 
 

Documento assinado eletronicamente por Maria Márcia Bachion, Pró-Reitor Adjunto, em 28/05/2021, às
09:00, 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 2094934 e o
código CRC 209C0F63.
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