
 

  
 

 
EDITAL PPGEP/RC/UFG Nº 002/2021 

 
 

EDITAL DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE BOLSISTAS DO  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (PPGEP), 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO.  
 
 
1. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
1.1. A Coordenadoria do Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção, da Unidade             
Acadêmica Especial (UAE) de Engenharia, da Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão,             
torna públicas as normas do Edital 002/2021, referente ao Processo Seletivo para seleção de              
bolsistas, no nível de Mestrado, em conformidade com as exigências do Regulamento (Resolução             
CEPEC Nº 1436 e Portaria 76 (Demanda Social/CAPES, de 14 de abril de 2010) - da Coordenação                 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, Resolução Normativa 17/2006 do             
Conselho Nacional de Desenvolvimento e Tecnológico – CNPq, bem como das normas dos demais              
órgãos de fomento (FAPEG). Este edital é válido pelo período de 10 (dez) meses a contar da data de                   
sua publicação.  
 
 
2. DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1. Estarão abertas no período de 09 a 10 de março de 2021, as inscrições ao processo de seleção                   
de bolsistas - Demanda Social (FAPEG, CNPq, CAPES, UFCAT), para o Programa de             
Pós-graduação em Engenharia de Produção (PPGEP/RC/UF G) – nível Mestrado. 
 
2.2. As inscrições serão recebidas, exclusivamente, via formulário eletrônico do Google, através do             
link (https://forms.gle/QYkPq9G9Ejjn4nG4A). 
 
2.3. Poderão se inscrever todos os alunos regularmente matriculados como regulares, no Programa             
de Pós-Graduação em Engenharia de Produção – Mestrado, EXCETO aqueles que, nos termos da              
Portaria 76 (Demanda Social/CAPES, de 14 de abril de 2010) - da Coordenação de              
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES e Resolução Normativa 17/2006 do             
Conselho Nacional de Desenvolvimento e Tecnológico – CNPq: 
 
2.3.1. Não possam dedicar-se integralmente às avidades do curso, e àquelas inerentes à bolsa              
concedida; 
 
2.3.2. Contem com menos de 12 (doze) meses para integralizarem o tempo, legalmente fixado, para               
conclusão do mestrado; 
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2.3.3. Já possuam bolsa de outro Programa ou de outra Agência de Fomento, ou de Organismos                
Nacionais e Internacionais. 

2.4. O PPGEP não se responsabilizará por inscrição e/ou documentação não recebida por movos de               
natureza técnica, inclusive aqueles associados a computadores, falhas de comunicação,          
congesonamento de linhas de comunicação e a quaisquer outros movos de ordem técnica que              
impossibilitem o envio da solicitação de inscrição e respecva documentação dentro do prazo fixado. 

 
2.4. Não serão aceitas inscrições com documentações incompletas. 
 
2.5. Documentação exigida:  
 
2.5.1. Ficha de inscrição devidamente preenchida por meio de formulário eletrônico do Google,             
conforme item 2.2.; 
 
2.5.2. Histórico Escolar de Pós-Graduação;  
 
2.5.3. Currículo Lattes em formato PDF atualizado e devidamente comprovado, referente aos            
últimos 5 anos (a partir de 2016, inclusive). O currículo Lattes deve ser preenchido na página do                 
CNPq: http://lattes.cnpq.br. Não serão aceitos currículos em outros modelos e, neste caso, o             
candidato será desclassificado do processo seletivo.  
 
2.5.4. Documentos que comprovem as informações contidas no currículo Lattes. 

 
 
3. DO PROCESSO SELETIVO 
 
3.1. A Comissão de Bolsas designada pela PORTARIA SEI Nº 8, DE 12 DE FEVEREIRO DE                
2021 será responsável pela seleção dos (as) candidatos (as). O resultado será divulgado em ordem               
de classificação estabelecida por meio da análise da pontuação (ANEXO I). 
 
3.2. O Curriculum Lattes será pontuado com base em critérios definidos pelas Comissão de Bolsas e                
disponibilizados no Anexo I. Serão considerados na análise do Curriculum Lattes apenas os últimos              
05 (cinco) anos (a partir de 2016). As pontuações das publicações serão computadas considerando a               
grande área “Engenharias III” da CAPES. Após avaliação dos currículos de todos os candidatos,              
tomar-se-á como referência aquele de maior pontuação, ao qual será atribuído 10 (dez) pontos. Os               
demais candidatos terão sua pontuação calculada proporcionalmente em relação a este currículo. 
 
3.3. Em caso de empate, será aprovado (a) o (a) candidato (a) que obtiver a maior nota, na seguinte                   
ordem: Produção Científica, Experiências Didática e Profissional, Pós-graduação Concluída (Lato e           
Stricto-sensu) e Atividades Extracurriculares. Persistindo o empate, será aprovado (a) o (a)            
candidato (a) de maior idade. 
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4. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E DOS RECURSOS 

4.1. A divulgação dos resultados será feita na página eletrônica do PPGEP -             
https://ppgep.catalao.ufg.br.  
 
4.2. O prazo de recurso ao processo de seleção do PPGEP será de 24 (vinte e quatro) horas, a partir                    
da data e horário de divulgação do resultado. Os recursos deverão ser interpostos via e-mail da                
Secretaria do Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção         
(ppgep.secretaria@gmail.com). 

4.3. Os recursos relativos ao resultado preliminar serão apreciados pela Comissão de Bolsas do              
PPGEP. 

 
5. DO CRONOGRAMA  
 
5.1. O processo seletivo obedecerá ao seguinte cronograma: 
 

 
 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
6.1. A inscrição do (a) candidato (a) implicará a aceitação das normas para este processo seletivo                
contidas nos comunicados e neste edital. 
 
6.2. O (a) candidato (a) será eliminado (a) do processo seletivo por burla ou tentativa de burla de                  
quaisquer das normas definidas neste edital ou nos comunicados, bem como por tratamento             
incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida neste processo seletivo. 
 
6.3. A Coordenação se reserva ao direito de alterar datas e prazos estipulados neste Edital,               
obrigando-se a divulgá-los em prazo hábil (no mínimo vinte e quatro horas) em seu endereço               
eletrônico: <http://ppgep.catalao.ufg.br>. 
 
6.4. O (a) candidato (a) deverá manter atualizados o seu endereço (residencial e eletrônico) e               
telefone na Secretaria do Programa, enquanto estiver participando do processo de seleção. 
 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

UAE DE ENGENHARIA - REGIONAL CATALÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

MESTRADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

3 

ATIVIDADE DATA 
Inscrições 09 a 10/03/2021 
Divulgação do resultado preliminar do processo seletivo 11/03/2021 
Período para recursos ao resultado do processo seletivo 12/03/2021 
Divulgação do resultado final do processo seletivo 13/03/2021 

https://ppgep.catalao.ufg.br/


 

  
6.5. A legislação com entrada em vigor, após a data de publicação deste edital, bem como alterações                 
em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objetos de avaliação durante o               
processo seletivo, sendo tratados como casos omissos. 
 
6.6. Todos os (as) candidatos (as) terão acesso aos documentos referentes ao Processo Seletivo              
dentro do prazo de recurso, os quais estarão disponíveis digitalmente na Secretaria do Programa de               
Pós-graduação em Engenharia de Produção da UFG.  
 
8.7. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Coordenadoria do Programa de             
Pós-graduação em Engenharia de Produção da UFG/Regional Catalão. 
 

 
Catalão, 08 de março de 2021. 

 
 
 
 
 

Prof.ª Dr.ª Núbia Rosa da Silva Guimarães 
Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção (PPGEP) 
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ANEXO I – PONTUAÇÃO 
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PÓS-GRADUAÇÃO 
(STRICTO SENSU E LATO SENSU) Pontos Limitações de 

pontuação 
Pontuação do(a) 

candidato(a)4 

Stricto Sensu concluída 2 -  

Lato Sensu concluída 1 2  

Disciplina cursada como aluno especial no PPGEP (com aprovação)  0,5 1,0  

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES Pontos Limitações de 
pontuação 

Pontuação do(a) 
candidato(a)4 

Programas com bolsa (IC, IT, EC, PET ou similares -          
pontos/semestre)1 

1 4  

Monitoria (pontos/semestre). 0,5 2  

Programas sem bolsa (IC, IT, EC, PET, empresa júnior ou similares -            
pontos/semestre)1 

0,5 2  

Organização de eventos científicos 0,25 1  

PRODUÇÃO CIENTÍFICA2 Pontos Limitações de 
pontuação 

Pontuação do(a) 
candidato(a)4 

Periódicos A1 e A2 (pontos/produção) 6 -  

Periódicos B1 e B2 (pontos/produção) 4 -  

Periódicos B3 e B4 (pontos/produção) 2 -  

Periódicos B5 e C (pontos/produção) 0,5 -  

Prêmio em eventos nacionais e internacionais 2 -  

Prêmio de pesquisa ou inovação tecnológica 2 -  

Trabalho completo em eventos nacionais e internacionais com até         
cinco autores (pontos/produção)3 1 4  

Capítulo de livros na área 1 2  

Autor de livros na área 2 -  

Trabalho completo em eventos regionais com até cinco autores         
(pontos/produção) 3 

0,5 2  

Trabalho completo em eventos nacionais e internacionais com mais de          
cinco autores (pontos/produção) 3 

0,5 0,5  

Trabalho completo em eventos regionais com mais de cinco autores          
(pontos/produção) 3 

0,25 0,25  

Resumo expandido com no máximo cinco autores 0,25 0,5  

Resumos simples  0,1 0,2  

EXPERIÊNCIAS DIDÁTICA E PROFISSIONAL Pontos Limitações de 
pontuação 

Pontuação do(a) 
candidato(a)4 

Atividade não acadêmica com vínculo empregatício de nível superior         
na área (pontos/ano completo) 0,5 2,5  

Disciplinas ministradas em área afim em nível de terceiro grau ou           
nível técnico na área (pontos/semestre) 

1 5  

Atividades administrativas acadêmicas 0,5 2,5  
1 Programas institucionais de IC (Iniciação Científica), IT (Iniciação Tecnológica), EC (Extensão e Cultura) e PET (Programa Especial de Treinamento). 
2 Para a classificação dos periódicos será utilizada a última avaliação do Qualis da CAPES considerando a área de avaliação “Engenharias III”.  
3 A Comissão de Seleção se reserva o direito de avaliar a relevância da contribuição e a repercussão do evento. 
4 A coluna “Pontuação do(a) candidato(a)” será preenchida pela Comissão de Seleção. 


