
 

                                       

Universidade Federal de Goiás 

Coordenação de Inclusão e Permanência - PROGRAD 

 

Edital 23/2021 CIP/PROGRAD/UFG 

 

A Universidade Federal de Goiás, por 
meio da CIP/PROGRAD, torna público o 
presente edital para selecionar estudante 
de graduação surdo para atuar como 
bolsista junto à Coordenação de Inclusão 
e Permanência. 

1. Do objeto  

1.1. O presente edital tem por objeto tornar pública a seleção de 01 (um) estudante 

surdo interessado em atuar junto à coordenação de Inclusão e Permanência CIP - 

Prograd. O processo seletivo será realizado segundo as disposições previstas neste 

edital.  

1.2. A Coordenação de Inclusão e Permanência - CIP trabalha com foco nas 

dimensões pedagógica e acadêmica dos discentes da UFG. A CIP desenvolve, 

também, ações educacionais com a finalidade de promover a inclusão nos âmbitos do 

ensino, do respeito às diferenças, da valorização da diversidade e da redução das 

desigualdades educacionais na Universidade.  

 

2. Da elegibilidade dos estudantes  

2.1. Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação presencial.  

2.2. Ter ingressado na universidade pelo programa UFGInclui.  

2.3. Ter feito, no mínimo, um ano de curso;  

2.4. Apresentar bom rendimento acadêmico. Será avaliado, do último semestre 

concluído, os seguintes pontos:   

2.4.1. Aprovação em, no mínimo, 50% das disciplinas cursadas; 

2.4.2. Ter alcançado 75% de frequência às aulas no semestre considerado, ou seja, o 



aluno não poderá ter sido reprovado por falta.  

2.4.3. Que tenha média 8,0 na disciplina - Português II  

 

3. Da bolsa  

3.1. Ao estudante selecionado será concedida uma bolsa, que consiste no repasse 

mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais), por até 12 meses.  

3.2. Será selecionado, no âmbito deste edital, um estudante surdo.  

 

4. Das atividades  

4.1. O estudante selecionado deverá dispor de 20 horas semanais para a realização 

das atividades vinculadas à Coordenação de Inclusão e Permanência, conforme 

Termo de Compromisso (Anexo I). 

 

5. Do acompanhamento  

5.1. Os dias e horários das atividades serão acordados diretamente com a 

Coordenação de Inclusão e Permanência.  

5.2. O será supervisionado pela Coordenação de Inclusão e Permanência – 

CIP/PROGRAD, que orientará e avaliará, sistematicamente, suas atividades e seu 

desempenho acadêmico.  

5.3. É de responsabilidade do bolsista, a cada semestre, conciliar a carga horária a 

ser executada junto à Coordenação com o horário de sua grade curricular. O plano de 

trabalho será construído de maneira que não prejudique o horário de aula do 

estudante.  

5.4. O trabalho junto à coordenação não poderá ser utilizado, em nenhuma hipótese, 

como recurso para a solicitação de abono de faltas junto ao curso.  

 

6. Do Desligamento  

6.1. O desligamento será registrado em formulário próprio.  

6.2. Garantidos a ampla defesa e o contraditório a bolsa poderá ser suspensa ou 

cancelada, em qualquer uma das seguintes condições:  

a) integralização do curso; 

b) a pedido do bolsista; 



c) trancamento de matrícula;  

d) desligamento da UFG;  

e) desempenho acadêmico insuficiente, comprovado pelo extrato acadêmico;  

f) apresentar frequência mensal inferior a 75% nas disciplinas matriculadas no 

semestre;  

g) descumprimento total ou em parte dos requisitos listados no termo de 

compromisso;  

h) não cumprimento do plano de trabalho  

6.3. O desligamento poderá ocorrer, também, em caso de conclusão dos projetos, por 

indisponibilidade orçamentária, por motivo de interesse público ou exigência legal, em 

decisão fundamentada, sem que isso implique direito à indenização ou reclamação de 

qualquer natureza.  

6.4. Em caso de cancelamento ou suspensão, e houver recebimento indevido, o 

estudante deverá restituir os valores correspondentes ao erário.  

 

7. Das inscrições  

7.1. As inscrições, considerando-se o distanciamento social exigido pela pandemia, 

serão realizadas exclusivamente pelo Formulário 

(https://forms.gle/XQHay7YipNtwLmrp7) no período de 14/09/2021 à 17/09/2021 

sendo que, no último dia, o envio da documentação deverá ser realizado até às 

23h59’. Fazem parte da documentação para a inscrição:  

a) Formulário de inscrição online, disponível no sítio www.prograd.ufg.br;  

b) Extrato acadêmico atual; 

c) Fotocópia da carteira de identidade; 

d) Fotocópia do cartão com os dados bancários pessoais (nº conta bancária, agência 

e banco); 

e) Será invalidada a inscrição caso falte o envio de algum dos documentos solicitados 

nos itens acima, e/ou de preenchimento incorreto do Formulário. 

 

8. Do resultado  

8.1. O preenchimento da vaga do processo seletivo obedecerá à classificação dos/as 

candidatos/as de acordo com sua nota final.  

https://forms.gle/XQHay7YipNtwLmrp7
www.prograd.ufg.br


8.2. Em caso de empate na nota final do processo seletivo, terá preferência o/a 

candidato/a que estiver com maior percentual de integralização curricular.  

8.3. As datas de divulgação do resultado preliminar e do resultado final da seleção 

obedecerão ao cronograma previsto no item 16.  

8.4. Os (as) candidatos (as) não selecionados constarão em lista de Cadastro de 

Reserva para suprir eventuais vacâncias que possam ocorrer durante o período de 

vigência deste Edital.  

 

9. Do Recurso  

9.1. Os/as candidatos/as poderão interpor recursos contra o resultado preliminar por 

meio de formulário próprio (https://forms.gle/f5X38RixkbpxLqLc8) no prazo de 48 

horas. O formulário deve ser enviado devidamente preenchido e fundamentado. 

Pode-se anexar, também, se for o caso, documentação comprobatória.  

 

10. Da homologação das Inscrições  

10.1. Serão homologadas as inscrições que estiverem de acordo com o estipulado no 

item 2.0 deste Edital.  

 

11. Da entrevista  

11.1. Será realizada de maneira remota - online - por uma Comissão de Seleção 

definida pela CIP/PROGRAD.  

11.2. O horário das entrevistas será divulgado conforme previsão no cronograma 

deste Edital.  

11.3. O link para acessar a sala de entrevista será encaminhado por e-mail pessoal 

do/a candidato/a selecionado/a. 

11.4. O/a candidato/a que não se apresentar no horário definido para sua entrevista 

estará automaticamente eliminado/a do processo seletivo.  

11.5. A nota final do/da candidato/a corresponderá à nota da entrevista, numa escala 

de 0 a 10, sendo 6,0 a nota mínima para aprovação.  

 

12. Da assinatura do Termo de Compromisso  

12.1. O bolsista selecionado deverá assinar um termo de compromisso concordando 

https://forms.gle/f5X38RixkbpxLqLc8


com a realização das atividades propostas e se comprometendo a cumprir a carga 

horária e as exigências da vaga ocupada conforme plano de trabalho.  

 

13. Da impugnação do Edital  

13.1. Fica estabelecido o prazo de dois dias úteis, a partir da publicação deste edital 

para a impugnação do mesmo ou pedido de esclarecimento.  

13.2. Caso não seja impugnado dentro do prazo, o candidato não poderá mais 

contrariar as cláusulas deste Edital, concordando com seus termos.  

13.3. A impugnação deverá ser dirigida à Coordenação de Inclusão e Permanência 

por correspondência eletrônica para o endereço cip.prograd@ufg.br  

 

14. Das disposições gerais  

14.1. É de inteira responsabilidade do estudante, acompanhar pelo sítio da 

PROGRAD www.prograd.ufg.br todas as informações divulgadas a respeito do 

presente edital.  

14.2. A CIP/PROGRAD não se responsabilizará por solicitação de inscrição não 

efetivada por motivos de ordem técnica, falhas e congestionamento de linhas de 

comunicação ou outros fatores técnicos que impossibilitem a transferência dos dados, 

salvo quando a causa de tais fatos tenha origem na própria Coordenação.  

14.3. A qualquer tempo, este edital poderá ser alterado, prorrogado, revogado ou 

anulado, no todo ou em parte, seja por decisão unilateral da CIP/PROGRAD, seja por 

motivo de interesse público ou exigência legal, em decisão fundamentada, sem que 

isso implique direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

14.4. Os casos omissos no presente edital serão resolvidos no âmbito da CIP-

PROGRAD.  

14.5. Este edital entra em vigor a partir da data da sua publicação e tem validade legal 

até o final da gestão vigente, ou até a publicação de outro edital com o mesmo objeto.  

15. CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA 

Inscrições  14/09/2021 à 17/09/2021 

www.prograd.ufg.br


Prazo para impugnar o Edital  14/09/2021 a 15/09/2021 

Homologação das inscrições (divulgação dos 
candidatos que tiveram sua inscrição enviada 
corretamente). 

20/09/2021 

Resultado Preliminar dos selecionados para 
entrevista online  

23/09/2021 

Período para recurso  23/09/2021 a 24/09/2021 

Resultado final dos selecionados para 
entrevista online  

27/09/2021 

Data da entrevista online (será encaminhado 
e-mail com o link da sala de entrevista)  

28/09/2021 

Horário da entrevista  14h (horário de Brasília) 

Resultado preliminar do bolsista selecionado  30/09/2021 

Período para recurso  30/09/2021 a 01/10/2021 

Resultado final dos bolsistas selecionados  04/10/2021 

Reunião com os três estudantes selecionados  Será enviado e-mail com o 
link da sala, data e hora da 
reunião. 

 

 

 

Profa. Jaqueline Araujo Civardi 

Pró-Reitora de Graduação 


