
 

 

  
 
 

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

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIENCIAS CONTÁBEIS 
 

EDITAL nº 02/2022 

 

SELEÇÃO PARA ESTUDANTE ESPECIAL NO PPGCONT 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis (PPGCONT), com sede na Faculdade de 

Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas, torna público o Edital para seleção de Estudantes 

Especiais no Programa, conforme Regulamento do PPGCONT aprovado pela Resolução CEPEC 1.522 e demais 

informações constantes a seguir. 

 

Do cronograma: 

 

Período de Inscrição: 20 de abril a 28 de abril de 2022 

 

Horário de Inscrição: on-line até às 23 horas e 59 min do dia 28 de abril de 2022 

 

Local de Inscrição: on-line (escrever no assunto da mensagem: “nome e último sobrenome – Seleção Estudante 

Especial disciplina: xxx” e enviar a documentação em formato PDF ao endereço eletrônico 

ppgcont.face@ufg.br) 

 

Seleção: 29 de abril de 2022 (análise da documentação, currículo e justificativa) 

 

Divulgação do Resultado: 02 de maio de 2022 no site do programa (https://ppgcont.face.ufg.br/) 

 

a) Matrícula de Estudantes Especiais: 05 a 06 de maio de 2022 (para requerer a matrícula, o(a) candidato(a) 

selecionado(a) deverá preencher de forma digitada o formulário de requerimento de matrícula, que pode ser 

baixado no site do Programa, na guia “formulários”: Requerimento de Matrícula - Aluno(a) Especial, ou link  

https://ppgcont.face.ufg.br/p/14409-formularios e enviar ao endereço eletrônico ppgcont.face@ufg.br até às 23 

horas e 59 min do dia 06 de maio de 2022. 

 

Início das Aulas: 10 de maio de 2022 (ou de acordo com o calendário específico de cada disciplina) 

 

Das normas para inscrição: 

 

Art. 1º. Documentos necessários para inscrição (os documentos devem ser digitalizados separadamente e em 

formato PDF): 

 

a) Ficha de Inscrição - Processo Seletivo - Aluno Especial: deve ser baixada no site do Programa, na guia 

“formulários” ou no link  https://ppgcont.face.ufg.br/p/14409-formularios , é necessário preencher corretamente 

todos os campos de forma digitada e, ao final, assinar; 

b) 01 cópia do Diploma de Graduação frente e verso (Curso superior reconhecido pelo MEC); 

c) 01 cópia do RG e do CPF; 

d) 01 cópia do Curriculum Lattes; 

e) 01 Cópia de declaração de vínculo com algum Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu ou o comprovante 

de aprovação em curso que será iniciado em 2021 (obrigatório apenas para estudantes de outros PPGs); 

f) Comprovante de recolhimento da GRU, no valor de R$ 100,00. A GRU deve ser solicitada, com 

antecedência, no endereço eletrônico ppgcont.face@ufg.br, informar na solicitação: nome completo, CPF 

e endereço completo com CEP; 

g) Alunos regulares de outro Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFG estão dispensados da 

apresentação dos itens “b”, “c” e “f”, logo, devem solicitar a matrícula na disciplina do PPGCONT à 

secretaria do seu próprio PPG, que irá lhe matricular no SIGAA, por conseguinte, a secretaria do PPGCONT 

irá confirmar a sua matrícula no SIGAA, em caso de aprovação do candidato(a) neste Edital. 
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Art. 2º. Cada candidato(a) à vaga de estudante especial poderá se inscrever em apenas uma disciplina. Os 

documentos devem ser enviados, digitalizados separadamente e em formato PDF, para o endereço eletrônico 

ppgcont.face@ufg.br; 

 

Art. 3º Serão ofertadas vagas conforme definição feita pelo responsável pela disciplina, quadro a seguir, sendo 

que o Programa não se compromete com o preenchimento total das vagas; 

 

Art. 4º. A seleção constará de análise curricular e documental por parte do docente responsável pela disciplina, 

conforme quadro a seguir; 

 

Art. 5º. No processo de seleção serão considerados como critérios gerais: a análise do Curriculum Lattes do 

candidato, o domínio de leitura em inglês, justificativa de inscrição coerente com o objetivo da disciplina e pré-

requisitos de cada disciplina, caso os tenha. 
 
Quadro 1 – Disciplinas: 
 

 

DISCIPLINAS OFERTADAS EM 2021.2 

 Disciplina Professor(a) Dia/Horário/Local Vagas 

Máximas 

Tópicos avançados de contabilidade 

e controladoria aplicada ao 

agronegócio (32h) 

Ilírio José Rech Terça-feira/19h00 – 

22:30 horas/online 

quinzenal 

07 

Calendário sujeito a ajustes. 

 

 

 

 

Goiânia-GO, 19 de abril de 2022. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Carlos Henrique Silva do Carmo  
Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis 
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