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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 
 

AVISO DE EDITAL Nº 04/2022 
 

PROCESSO SELETIVO  
PROGRAMA PÓS-GRADUAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA - NÍVEIS MESTRADO E DOUTORADO 
 

A Coordenador ia do Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e 
Matemática e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade Federal de Goiás, 
no uso de suas atr ibuições legais, vem tornar público aos(às) interessados(as) que 
estarão abertas as inscr ições, no período de 06/12/22 a 06/01/23, para o 
preenchimento de até 20  vagas para o Mestrado e de até 10  vagas para o Doutorado. 
Maiores informações, bem como o Edital,  podem ser obt idas no site: 
https:/ /ppgecm.prpg.ufg.br/p/44320-processo-seletivo-2023-mestrado-e-doutorado   

 
Goiânia, 01 de dezembro de 2022 

 
 
 
 
      

Prof.  Dr. José Ri ldo de Oliveira Queiroz       
Coordenador do Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e 

Matemática  
 
  

https://ppgecm.prpg.ufg.br/p/44320-processo-seletivo-2023-mestrado-e-doutorado


2 
 

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

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA – 
PPGECM 

EDITAL Nº 04/2022       
 

PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM 
CIÊNCIAS E MATEMÁTICA – NÍVEIS MESTRADO E DOUTORADO, PARA O ANO LETIVO 

DE 2023       
 

A Coordenador ia do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciênc ias  e 
Matemática, níveis Mestrado e Doutorado (PPGECM), no uso de suas atr ibuições legais , 
vem tornar públ ico aos(às) in teressados(as)  que estarão aber tas as inscr ições, bem como 
estabelec idas as condições da seleção para o preenchimento de até 20  vagas para o 
mestrado e de até 10  vagas para o Doutorado do refer ido programa, em conformidade com 
as ex igênc ias  da Resolução CEPEC Nº 1403/2016,  do Regulamento deste Programa 
(Resolução CEPEC Nº 1632/2019) , da Resolução CONSUNI Nº 07/2015,  da Por tar ia Nº  
1049/2019      ,  e  nos termos do presente edi ta l .  

 
1.  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 O Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciênc ias  e Matemát ica da UFG 
(PPGECM) – níveis  Mestrado e Doutorado,  recomendado pela CAPES, tem por objet ivo 
pr inc ipal  preparar  o(a) prof iss ional que atua na área docente,  focal izando o ens ino e a 
aprendizagem no s is tema escolar ,  na sustentabi l idade ambienta l ,  desenvolvendo o espír i to  
arguidor ,  sempre referenc iado pela Educação em Ciências e Matemát ica. Está voltado,  
expl ic i tamente,  para a evolução e melhor ia da Educação nestas áreas, seja pela ação d ireta 
em sala de aula, seja pela contr ibuição na solução de problemas educat ivos nos d i ferentes 
níveis de ens ino do s istema (Fundamental ,  Médio ou Super ior) .  
 
1.2.  Serão oferec idas 20  vagas para o mestrado e 10  vagas para o doutorado, para ingresso 
no pr imeiro semestre de 2023.  
 
1.3.  As vagas estão distr ibuídas segundo as l inhas de pesquisa, conforme o Quadro 1.  
 

Quadro 1: Distr ibu ição de vagas por  l inhas de pesquisa e níveis.  
Linhas de pesquisa Mestrado  Doutorado 
Educação em Ciências e Matemática e Meio Ambiente  10 05 
Ensino e Aprendizagem de Ciências e Matemática  10 05 

TOTAL 20 10 
 
1.4.  De acordo com a Resolução CONSUNI 07/2015,  es tarão reservadas vagas para 
candidatos(as)  autodec larados(as)  pretos(as),  pardos(as)  ou indígenas,  v isando ao 
atendimento da polí t ica de ação af irmativa na Pós-Graduação, conforme o Quadro 2.  
 

Quadro 2: Distr ibu ição de vagas para ampla concorrência e reservadas para 
candidatos(as)  autodeclarados(as) pretos(as),  pardos(as) ou indígenas.  

Linhas de pesquisa Mestrado  
Ampla 

concorrênc ia 

Mestrado  
PPI  

Doutorado 
Ampla 

concorrênc ia 

Doutorado 
PPI  

Educação em Ciências e 
Matemática e Meio Ambiente  

08 02 04 01 

Ensino e Aprendizagem de 
Ciências e Matemática  

08 02 04 01 

TOTAL 16 04 08 02 
 
1.5.  De acordo com o § 1º do Art .  4º da Resolução CONSUNI 07/2015,  candidatos(as) 
pretos(as) ,  pardos(as) e/ou indígenas,  que f izerem a autodec laração,  concorrerão, ao 
mesmo tempo,  às  vagas reservadas e àquelas dest inadas à l ivre concorrência.  
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1.6.  De acordo com o § 2º do Ar t .  4º  da Resolução CONSUNI 07/2015,  os(as) 
candidatos(as)  autodeclarados(as)  pretos(as),  pardos(as)  ou indígenas,  c lass if icados(as) 
no subconjunto referente às vagas oferecidas para ampla concorrênc ia (80% das vagas),  
não serão computados(as)  para efe i to  do preenchimento das vagas reservadas (20% das 
vagas) .  
 
1.7.  De acordo com o § 4º do Art .  4º da Resolução CONSUNI 07/2015,  não havendo 
candidatos(as)  pretos(as),  pardos(as) e/ou indígenas aprovados(as) em número suf ic iente 
para ocupar as vagas reservadas, essas serão rever t idas para a ampla concorrênc ia, sendo 
ocupadas pelos(as) demais candidatos(as) aprovados(as) ,  conforme a ordem de 
c lassi f icação no Processo Selet ivo regido por es te Edi tal .  
 
1.8.  O(A)  candidato(a) que preencher e ass inar  termo de autodec laração,  uma vez 
aprovado(a) ,  será convocado(a)  para a ver i f icação,  a ser  real izada pela Comissão de 
Hetero ident i f icação,  em conformidade com a Por tar ia 1049/2019.  
 
1.9.  Integram o presente Edi ta l  os  seguintes anexos:  
a)  Anexo I  –  Termo de autodeclaração étnico-racial ;  
b)  Anexo I I  – Formulár io de pontuação do curr ícu lo;  
c)  Anexo I I I  –  Instruções para e laboração do Projeto de Pesquisa;  
d)  Anexo IV – Distr ibu ição de docentes por l inha de pesquisa e eixos de invest igação;  
e)  Anexo V – Dis tr ibu ição de docentes por nível de or ientação;  
f)  Anexo VI – Formulár io de indicação de l íngua estrangeira;   
g)  Anexo VII  – Bib l iograf ia para a prova escr i ta  – Mestrado;  
h)  Anexo VII I  –  Cronograma; 
i)  Anexo IX – Modelo de Recursos;  
j )  Anexo X -  Dec laração de autent ic idade e de verac idade documental.  
 
1.10. O Programa de Pós-graduação em Educação em Ciênc ias  e Matemática da UFG 
possui  1 (uma)  área de concentração em Qual i f icação de Professores de Ciênc ias  e 
Matemática ,  com 2 (duas) L inhas de Pesquisa e 10 (dez) e ixos de invest igação:  
1.10.1.  Linha de Pesquisa 1 – Educação em Ciências e Matemática e Meio Ambiente :  
esta l inha de pesquisa tem como objet ivo o desenvolv imento de invest igações sobre os 
fundamentos re lac ionados às prát icas e aos conhecimentos e saberes docentes nos 
d iferentes ambientes de ens ino e aprendizagem das Ciênc ias  e Matemática e nos diversos 
níveis de escolar idade. Esta l inha de pesquisa abarca estudos sobre a formação inic ia l ,  
ass im como sobre a formação cont inuada de professores(as).  Seus 5 e ixos de invest igação 
são:  
●  E1 – Ciênc ia, Tecnologia, Sociedade,  Ambiente e Desenvolv imento Humano:  Estudos 

que tenham como paradigma teór ico-prát ico a in tegração entre c iênc ia,  tecnologia, 
soc iedade e ambiente (CTSA).  

●  E2 – F i losof ia ,  His tór ia  e Soc io logia da Ciênc ia no Ens ino de Ciênc ias  e Matemát ica:  
Estudos sobre as re lações entre os fundamentos f i losóf icos, epis temológicos,  
soc io lógicos e h is tór icos da c iênc ia e o ens ino de c iênc ias .  

●  E3 – Conhec imento e d ivers idade cul tura l no ens ino de Ciênc ias e Matemática:  Estudos 
que abordam a educação escolar  indígena,  a educação no campo e a Etnomatemát ica. 

●  E4 – Formação in ic ia l  e cont inuada do professor  de Ciênc ias e Matemática:  Estudos 
sobre as concepções, ide ias dos(as) professores(as) em formação in ic ia l  ou 
cont inuada;  os  curr ícu los  das l icenciaturas da área;  o es tágio superv is ionado e a 
prát ica pedagógica; o papel do(a) professor(a) em s ituações re lac ionadas ao 
p lanejamento, desenvolv imento e aval iação de propostas de ens ino dos conteúdos da 
área.  

●  E5 – Saberes e prát icas docentes em contextos especí f icos:  Estudos sobre os saberes 
e conhec imentos docentes que atuam na Educação de Jovens e Adul tos , na Educação 
Inc lus iva.  

1.10.2. Linha de Pesquisa 2 – Ensino e Aprendizagem de Ciências e Matemática:  esta 
l inha de pesquisa tem como objet ivo o desenvolv imento de invest igações sobre os 
fundamentos do processo de ens ino e aprendizagem nas Ciênc ias  e na Matemát ica.  Deste 



4 
 

modo, abrange os processos de apropr iação e aquis ição dos conhec imentos da área por  
par te dos d iscentes. Seus 5 e ixos de invest igação são: 
●  E6 – Ens ino e aprendizagem de Ciências  e matemát ica em espaços formais  e não-

formais e a d ivu lgação c ientí f ica: Estudos sobre o papel  dos espaços não-formais no 
processo de aprendizado das Ciências e Matemática; o ens ino e aprendizagem de 
Ciênc ias  e Matemát ica nos espaços formais  de educação. 

●  E7 – Prát icas pedagógicas para o ens ino e aprendizagem de Ciênc ias e matemát ica e 
os processos aval ia t ivos:  Estudos sobre as metodologias e es tratégias de ensino e 
aprendizagem dos conhec imentos desta área; a propos ição de mater ia is pedagógicos 
para o ens ino das Ciênc ias e da Matemática, para sua ut i l ização nos di ferentes 
ambientes de ens ino;  os processos de aval iação da aprendizagem dos conhec imentos 
da área.  

●  E8 – Tecnologias  no ens ino e na aprendizagem de Ciênc ias e matemática: Estudos 
sobre as es tratégias  de ens ino-aprendizagem nas áreas de Ciênc ias  e Matemát ica,  
tendo em vis ta a ut i l ização das Tecnologias  da Informação e Comunicação.  

●  E9 – Os fatores cogni t ivos, afet ivos e mot ivac ionais  na aprendizagem de Ciênc ias  e 
Matemática: Estudos sobre os fatores cogni t ivos, afet ivos e mot ivac ionais , entre 
outros, envolv idos nos processos de aprendizagem dessas áreas;  as concepções dos 
estudantes de d i ferentes níveis educac ionais, quanto a concei tos  das Ciênc ias e da 
Matemática.  

●  E10 – Ens ino de Ciênc ias e Matemát ica e a Educação inc lus iva: Estudos sobre as 
intervenções pedagógicas e o processo de aprendizagem na educação inc lus iva; o 
s istema escolar e a Educação Inc lusiva.  

 
2.  DAS INSCRIÇÕES – ORIENTAÇÕES GERAIS  
 
2.1 Antes de se inscrever  no Processo Selet ivo,  o(a) candidato(a)  deverá ler  o Edita l , 
inc lu indo seus Anexos, para cer t i f icar-se de que preenche todos os requis i tos ex ig idos.  
 
2.2.  As inscr ições serão real izadas no período est ipulado pelo Anexo VI I I  (Cronograma)   
exc lus ivamente v ia in ternet,  pelo e-mai l :  psppgecm@ufg.br  
 
2.3. Antes de real izar a inscr ição, o(a) candidato(a) deve, inic ialmente, preencher  o 
formulár io de cadastro de dados pessoais  d isponíveis no sí t io  do processo selet ivo 
(ht tps :/ /ppgecm.prpg.ufg.br /p/44320-processo-selet ivo-2023-mestrado-e-doutorado)  o qual 
inc lu i  a  sol ic i tação do número do CPF (própr io) ,  os  dados do documento de ident idade,  o 
endereço de corre io e letrônico vál ido para contato (e-mai l) ,  dentre outros .  
 
2.4.  Quando da real ização da inscr ição,  o(a) candidato(a)  assume, sob as penas da le i ,  
conhecer as instruções específ icas do Processo Selet ivo e possuir  os  documentos 
comprobatór ios  para sat is fação das condições ex ig idas por este edita l.  
 
2.5.  As in formações prestadas no formulár io de inscr ição são de inte ira responsabi l idade 
do(a)  candidato(a) ,  d ispondo o PPGECM dire ito de exc lu ir  do concurso,  mesmo que tenha 
s ido aprovado(a) em todas as provas, independentemente de qualquer av iso ou d i l igênc ia, 
aquele(a)  que fornecer dados comprovadamente inver íd icos,  cabendo, neste caso, ampla 
defesa.  
 
2.6.  Este processo selet ivo não cobrará taxa de inscr ição. 
 
3.  DAS INSCRIÇÕES PARA O MESTRADO 
 
3.1.  Estão habi l i tados(as) à inscr ição os(as) bacharéis  e l icenciados(as) ( l icenc iatura 
p lena) em Bio logia,  F ís ica, Química ou Matemática, os(as)  graduados(as)  em Educação 
Intercultura l e  Educação do Campo (área de conhec imento Ciênc ias da Natureza) e os(as) 
graduados(as) em Pedagogia.  Em todos os casos, os cursos devem estar dev idamente 
reconhecidos pelo MEC. 
 

mailto:PSPPGECM@ufg.br
https://ppgecm.prpg.ufg.br/p/44320-processo-seletivo-2023-mestrado-e-doutorado
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3.2.  O PPGECM par t ic ipa das pol í t icas de ações af irmat ivas para pretos(as),  pardos(as) e 
indígenas na Pós-Graduação s tr ic to sensu adotadas na UFG, conforme o d isposto na 
resolução CONSUNI nº 07/2015.  
 
3.3.  Para real izar a inscr ição, o(a) candidato(a) deverá proceder da seguinte forma: 

 
a)  Preencher todos os campos do FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO, d isponível  no s ít io do 
processo selet ivo:  
https:/ /ppgecm.prpg.ufg.br/p/44320-processo-seletivo-2023-mestrado-e-doutorado  
 
b)  Env iar,  para o e-mail :  psppgecm@ufg.br,  como anexo, os  três  arquivos abaixo,  em 
formato PDF com no máximo 08 MB cada:  
 
-  Arquivo 1 ,  int i tu lado: Inscr ição_Nomedo(a)Candidato(a)_Mestrado.  Neste arquivo deve 
constar,  na ordem: 

1)  FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO, tota lmente preenchido.  
2)  RG e CPF (RNE, se estrangeiro/a) .  
3)  Dip loma de Graduação ( frente e verso).   
4)  His tór ico Escolar de Graduação.  
5)  Termo de autodec laração étn ico- rac ia l para candidatos(as)  

autodec larados(as)  pretos(as),  pardos(as)  ou indígenas,  preenchido e 
ass inado, conforme Anexo I  deste Edita l .  

6)  Formulár io de indicação da l íngua estrangeira (Anexo VI) .  
7)  No caso de candidato(a) autodec larado(a) indígena,  é obr igatór ia a 

apresentação de cópia do registro adminis t rat ivo de nasc imento e óbito de 
índios  (RANI) ou declaração de pertenc imento emit ida pelo grupo indígena 
ass inada por l iderança local .  Essa documentação poderá ser entregue no ato  
da matr ícu la caso o(a) candidato(a) não a tenha em mãos no momento da 
inscr ição.  

 
-  Arquivo 2 ,  in t i tu lado: ProjetodePesquisa_Nomedo(a)Candidato(a)_Mestrado,  conforme 
Anexo I I I ,  indicando somente a l inha de pesquisa e o e ixo de invest igação desejado 
(conforme 1.10 deste edi ta l) ;  
 
-  Arquivo 3 ,  int i tu lado:  Nomedo(a)Candidato(a)_PontuaçãodeCurrícu lo.  Neste arquivo 
deve constar ,  na ordem: 
 

1)  Formulár io de Pontuação do Curr ícu lo (Anexo I I) .  
2)  Curr icu lum Vi tae, exc lus ivamente no modelo Lat tes .  
3)  Documentos comprobatór ios das at iv idades descr i tas no Lat tes , apresentados 

exc lus ivamente na ORDEM e NUMERAÇÃO do Formulár io de Pontuação do 
Curr ículo, conforme Anexo I I .  

4)  Dec laração de autent ic idade e de veracidade documental  (Anexo X),  
preenchido e ass inado.  

 
Nos i tens produção b ibl iográf ica,  produção técnica, at iv idades de administração,  

or ientação/superv isão e formação devem ser cons ideradas somente as 
produções/at iv idades no per íodo de 2018 a 2022 A não ordenação do currículo de 
acordo com o anexo I I ,  conforme determinado,  IMPLICA NA ATRIBUIÇÃO DA NOTA 
ZERO NO CURRÍCULO do(a) candidato(a) no Processo Selet ivo .  

 
3.5.  Ao elaborar  o pro jeto,  de acordo com o Anexo I I I ,  atentar  para as  informações sobre 
l inhas de pesquisa docentes,  de acordo com os anexos IV e V.  
 
3.6.  Os(As)  candidatos(as) que a inda não conc luíram a graduação poderão se inscrever 
para a seleção ao mestrado,  apresentando,  a lém do Histór ico Escolar  parc ia l  do curso,  
uma dec laração da inst i tuição de que são prováveis  formandos(as) no segundo semestre 
let ivo de 2022. Se aprovado(a) neste Processo Selet ivo, o(a) candidato(a)  deverá 
apresentar,  no ato da matr ícu la,  o Dip loma de Graduação.  
 

https://ppgecm.prpg.ufg.br/p/44320-processo-seletivo-2023-mestrado-e-doutorado
mailto:PSPPGECM@ufg.br
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3.7. Os(As) bras i lei ros(as) por tadores(As) de t í tu los obt idos no exter ior  deverão apresentar  
documento de reval idação/reconhec imento deste no Bras i l .  No caso de estrangeiros(as),  
is to será ex ig ido somente se t iverem v is to permanente e/ou vínculo empregat íc io no país.  
O Histór ico Escolar emit ido por ins t i tuição estrangeira deverá ser autent icado pela 
autor idade consular  bras i le ira no país de or igem e v ir  acompanhado de tradução of ic ia l .  
 
3.8.  O PPGECM não se responsabi l iza por  d ig ita l ização de documentos real izada de 
maneira equivocada ou i legível .  
 
3.9.  O(a) candidato(a)  receberá em resposta ao e-mai l  env iado, seu número de inscr ição. 
 
3.10. A data e horár io da inscr ição será aquela constante no e-mai l  env iado pelo(a) 
candidato(a) .  Se est iver fora da data descr i ta neste edita l,  o(a) candidato(a) não terá sua 
inscr ição homologada.  O PPGECM não se responsabi l iza por  er ros  de fuso-horár io ou data 
e hora errada em computadores.  
 
3.11.  A re lação prel iminar  das inscr ições homologadas será d ivu lgada no s ít io:  

https:/ /ppgecm.prpg.ufg.br/p/44320-processo-seletivo-2023-mestrado-e-doutorado  
na data est ipulada pelo Anexo VI I I  (Cronograma) .  

 
3.12.  O(A)  candidato(a) poderá in terpor recurso contra o resul tado das inscr ições não 
homologadas, pelo e-mai l :  psppgecm@ufg.br ,  na data est ipulada pelo Anexo VII I  
(Cronograma).  
 
3.13.  A re lação f ina l  das inscr ições homologadas será divu lgada na data es t ipulada pelo 
Anexo VII I  (Cronograma).  
 
3.14.  A publ icação dos(as)  componentes das Bancas Examinadoras será real izada na data 
est ipulada pelo Anexo VII I  (Cronograma) .  
 
3.15. O Prazo f ina l para interposição de recurso contra as Bancas Examinadora está 
est ipulado no Anexo VII I  (Cronograma).  
 
 
3.16. O Resultado f ina l da composição das Bancas Examinadoras está es t ipulado no Anexo 
VI I I  (Cronograma).  
 
3.17. Todas as informações, fases e demais resultados do processo selet ivo 2023, o 
que inclui a publ icação da homologação dos(as)  inscritos(as) ,  serão disponibi l izados 
no sít io do processo seletivo, a saber:  
https:/ /ppgecm.prpg.ufg.br/p/44320-processo-seletivo-2023-mestrado-e-doutorado  
 
4.  DAS INSCRIÇÕES PARA O DOUTORADO 
 
4.1.  Estão habi l i tados(as) à inscr ição os(as) bacharéis  e l icenciados(as) ( l icenc iatura 
p lena) em Bio logia,  F ís ica, Química ou Matemática, os(as)  graduados(as)  em Educação 
Intercultura l e  Educação do Campo (área de conhec imento Ciênc ias da Natureza) e os(as) 
graduados(as) em Pedagogia,  que sejam, também, portadores(as) do t í tulo de mestre(a).  
Em todos os casos,  os  cursos devem estar dev idamente reconhec idos pela CAPES. 
 
4.2.  O PPGECM par t ic ipa das pol í t icas de ações af irmat ivas para pretos(as),  pardos(as) e 
indígenas na Pós-Graduação s tr ic to sensu adotadas na UFG, conforme o d isposto na 
resolução CONSUNI nº 07/2015.  
 
4.3.  Para real izar a inscr ição, o(a) candidato(a) deverá proceder da seguinte forma: 

 
a)  Preencher todos os campos do FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO, d isponível  no s ít io do 
processo selet ivo:  

https://ppgecm.prpg.ufg.br/p/44320-processo-seletivo-2023-mestrado-e-doutorado
mailto:PSPPGECM@ufg.br
https://ppgecm.prpg.ufg.br/p/44320-processo-seletivo-2023-mestrado-e-doutorado
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https:/ /ppgecm.prpg.ufg.br/p/44320-processo-seletivo-2023-mestrado-e-doutorado 
 
b)  Env iar,  para o e-mail :  psppgecm@ufg.br,  como anexo, os  três  arquivos abaixo,  em 
formato PDF com no máximo 10 MB cada:  
 
-  Arquivo 1 ,  in t i tulado:  Inscr ição_Nomedo(a)Candidato(a)_Doutorado.  Neste arquivo deve 
constar,  na ordem: 

1)  FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO, tota lmente preenchido.  
2)  RG e CPF (RNE, se estrangeiro/a) .  
3)  Dip loma de Graduação (Frente e verso) .  
4)  Dip loma de Mestrado (Frente e verso) .  
5)  His tór ico Escolar de Graduação.  
6)  Termo de autodec laração étn ico-rac ia l para candidatos(as)  

autodec larados(as)  pretos(as),  pardos(as)  ou indígenas,  preenchido e 
ass inado, conforme Anexo I  deste Edita l .  

7)  Formulár io de indicação da l íngua estrangeira (Anexo VI) ;  
8)  No caso de candidato(a) autodec larado(a) indígena,  é obr igatór ia a 

apresentação de cópia do registro adminis t rat ivo de nasc imento e óbito de 
índios  (RANI) ou declaração de pertenc imento emit ida pelo grupo indígena 
ass inada por l iderança local .  Essa documentação poderá ser entregue no ato  
da matr ícu la caso o(a) candidato(a) não a tenha em mãos no momento da 
inscr ição.  

 
-  Arquivo 2 ,  in t i tu lado:  ProjetodePesquisa_Nomedo(a)Candidato(a)_Doutorado,  conforme 
Anexo I I I ,  ind icando a l inha de pesquisa,  o(a) or ientador(a) e o e ixo de invest igação 
desejados (conforme 1.10 deste edita l) ;  
 
-  Arquivo 3 ,  int i tu lado:  Nomedo(a)Candidato(a)_PontuaçãodeCurrícu lo.  Neste arquivo 
deve constar ,  na ordem: 

1)  Formulár io de Pontuação do Curr ícu lo (Anexo I I) .  
2)  Curr icu lum Vi tae, exc lus ivamente no modelo Lat tes .  
3)  Documentos comprobatór ios das at iv idades descr i tas no Lat tes , apresentados 

exc lus ivamente na ORDEM e NUMERAÇÃO do Formulár io de Pontuação do 
Curr ículo, conforme Anexo I I .  

4)  Dec laração de autent ic idade e de veracidade documental  (Anexo X),  
preenchido e ass inado.  

 
Nos i tens produção b ibl iográf ica,  produção técnica, at iv idades de administração,  

or ientação/superv isão e formação devem ser cons ideradas somente as 
produções/at iv idades no per íodo de 2018 a 2022. A não ordenação do curr ícu lo, conforme 
determinado,  IMPLICA NA ATRIBUIÇÃO DA NOTA ZERO NO CURRÍCULO do(a) 
candidato(a)  no Processo Selet ivo .  
 

4.4.  Os(As)  candidatos(as) que não apresentarem o d ip loma do mestrado deverão trazer  
uma dec laração de conc lusão do curso de Mestrado emit ida pela Ins t i tu ição de Ens ino 
Super ior  da qual o(a) candidato(a)  é egresso(a).  Se aprovado(a)  nesta seleção,  o(a) 
candidato(a)  deverá apresentar  no ato da matr ícu la o Dip loma de Mestrado.  
 
4.5.  Os(As)  brasi le iros(as)  por tadores(as)  de t í tulos  de graduação e/ou mestrado obt idos 
no exter ior  deverão apresentar  documento de reval idação ou reconhec imento. No caso de 
estrangeiros(as)  is to será ex ig ido apenas se t iverem v isto permanente e/ou v ínculo  
empregatíc io no Bras i l .  O His tór ico escolar emit ido por  ins t i tu ição estrangeira deverá ser  
autent icado pela autor idade consular bras i le ira no país de or igem e v ir  acompanhado de 
tradução of ic ia l .  
 
4.6.  O PPGECM não se responsabi l iza por  d ig ita l ização de documentos real izada de 
maneira equivocada ou i legível .  
 
4.7.  O(a) candidato(a)  receberá em resposta ao e-mai l  env iado, seu número de inscr ição. 
 

https://ppgecm.prpg.ufg.br/p/44320-processo-seletivo-2023-mestrado-e-doutorado
mailto:PSPPGECM@ufg.br
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4.8.  A data e horár io da inscr ição será aquela constante no e-mai l  enviado pelo(a) 
candidato(a) .  Se est iver fora da data descr i ta neste edi ta l (Anexo VI I I) ,  o(a) candidato(a) 
não terá sua inscr ição homologada. O PPGECM não se responsabi l iza por  erros  de fuso-
horár io ou data e hora errada em computadores.  
 
4.9.  A re lação pre l iminar das inscr ições homologadas será d ivulgada no sí t io :  

https:/ /ppgecm.prpg.ufg.br/p/44320-processo-seletivo-2023-mestrado-e-doutorado  
na data est ipulada pelo Anexo VI I I  (Cronograma) .  

 
4.10.  O(A)  candidato(a) poderá in terpor recurso contra o resul tado das inscr ições não 
homologadas, pelo e-mai l :  psppgecm@ufg.br ,  na data est ipulada pelo Anexo VII I  
(Cronograma).  
 
4.11.  A re lação f ina l  das inscr ições homologadas será divu lgada na data es t ipulada pelo 
Anexo VII I  (Cronograma).  
 
4.12.  A publ icação dos(as)  componentes das Bancas Examinadoras será real izada na data 
est ipulada pelo Anexo VII I  (Cronograma) .  
 
4.13.  O      prazo f ina l  para interposição de recurso contra as  Bancas Examinadoras está 
est ipulado no Anexo VII I  (Cronograma).  
 
4.14. O Resultado f ina l da composição das Bancas Examinadoras está es t ipulado no Anexo 
VI I I  (Cronograma).  
 
4.15. Todas as informações, fases e demais resultados do processo selet ivo 2023, o 
que inclui a publicação da homologação dos(as)  inscritos(as),  serão disponibil izadas 
no sít io do processo seletivo, a saber:  
https:/ /ppgecm.prpg.ufg.br/p/44320-processo-seletivo-2023-mestrado-e-doutorado 
 
5.  DO PROCESSO SELETIVO 
 
5.1.  A seleção de candidatos(as) para o PPGECM acontecerá no per íodo de 22/12/22 a 
15/04/23  e  será fe i ta  em 4 (quatro)  etapas para o Mestrado e 4 (quatro)  etapas para o 
Doutorado,       conforme disposto nos i tens a seguir .  
 
5.2.  Da seleção para o Mestrado  
 
5.2.1 O processo de seleção dos candidatos ao Mestrado constará das seguintes  etapas: 
 

a)  Prova escr i ta sobre tema na área da Educação em Ciências  e Matemática, em 
caráter el iminatório e classif icatório ;  
 
b)  Prova Oral e Anál ise do Projeto,  em caráter  el iminatório e classif icatório ;  

 
c)  Anál ise do Curr ículo, em caráter classif icatório .  

 
d)  Exame de suf ic iência em Língua Estrangeira, em caráter el iminatório ;  

 
 
5.2.2. O(A)  candidato(a)  deverá comparecer a todas as provas com antecedênc ia de 30 
minutos e munido(a) de documento or ig inal  de ident i f icação pessoal.  
 
5.2.3. A fa l ta  do(a)  candidato(a)  a qualquer uma das etapas de seleção acarretará sua 
e l iminação do Processo Selet ivo.  
 
5.2.4 Da Prova Escrita 
 

https://ppgecm.prpg.ufg.br/p/44320-processo-seletivo-2023-mestrado-e-doutorado
mailto:PSPPGECM@ufg.br
https://ppgecm.prpg.ufg.br/p/44320-processo-seletivo-2023-mestrado-e-doutorado
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5.2.4.1. A Prova escr i ta será presencia l e real izada em local e com normat ivas a serem 
divulgadas na página do processo em normas complementares.  
 
5.2.4.2. A conf irmação ou a l teração do cenár io da prova escr i ta ,  bem como suas 
informações complementares, serão publ icados na página do processo selet ivo na data  
est ipulada pelo Anexo VII I  (Cronograma) .  
 
5.2.4.3 A prova escr i ta será real izada na data es t ipulada pelo Anexo VI I I  (Cronograma),  
em local e horár io a serem divulgados na página do Processo Selet ivo no s ít io:   
https:/ /ppgecm.prpg.ufg.br/p/44320-processo-seletivo-2023-mestrado-e-doutorado 
 
5.2.4.4. A Prova Escr i ta de conhec imento constará de questões a serem respondidas tendo 
como base,  a le i tura das obras indicadas no Anexo VII  desse Edita l .  
 
5.2.4.5. Durante a real ização da Prova Escr i ta  não serão permit idas consul tas 
b ib l iográf icas de qualquer  espéc ie.  
 
5.2.4.6. A Prova Escr i ta  será real izada na data es t ipulada pelo Anexo VI I I  (Cronograma) ,  
em local a ser  d ivu lgado na página do Processo Selet ivo,  no per íodo das 08:30 às 12:30 
horas.  
 
5.2.4.7. Será atr ibuída uma nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez)  para a Prova Escr i ta .       Serão 
aprovados(as) nessa prova os(as) candidatos(as) que obt iverem nota igual ou super ior  a 
7,0 (sete) .  
 
5.2.4.8. Na Prova Escr i ta  se espera dos(as)  candidatos(as) ,  que a par t ir  do conhec imento 
g lobal  da área e dos conceitos fundamentais  constantes da b ibl iograf ia indicada no Anexo 
VI I  deste edita l ,  apresentem em suas respostas:  
 -  Argumentação teór ica coerente com a b ib l iograf ia  e corretamente fundamentada 
(máximo 3 pontos);  
 -  Clareza, r igor  concei tual e ar t icu lação entre teor ia e prát ica (máx imo 3 pontos) ;  
 -  Art icu lação entre as ref lexões e argumentos com a le i tura suger ida para a prova 
(máximo 1 ponto);  
 -  Coerênc ia, cons istência e coesão textual  (máx imo 2 pontos);  
 -  Uso adequado da l íngua padrão e da redação acadêmico-c ientí f ica (Máx imo 1 
ponto) .  
 
5.2.4.9. A publ icação do resul tado pre l iminar da Prova Escr i ta,  em ordem alfabét ica, será 
na data est ipulada pelo Anexo VI I I  (Cronograma) .  
 
5.2.4.10.  O(A)  candidato(a)  poderá in terpor recurso, pelo e-mai l :  psppgecm@ufg.br contra 
o resul tado pre l iminar da Prova Escr i ta na data es t ipulada pelo Anexo VI I I  (Cronograma) . 
 
5.2.4.11.  A publ icação do resul tado f ina l dos(as) aprovados(as)  na Prova Escr i ta,  em ordem 
alfabét ica, será real izada na data es t ipulada pelo Anexo VI I I  (Cronograma) .  
 
5.2.5. Da Prova Oral e Anál ise de Projeto 
 
5.2.5.1.  A Prova ora l  e anál ise de projeto será real izada em local  a ser  d ivu lgado na página 
do processo selet ivo em normas complementares cons ideradas para este edita l .   
 
5.2.5.2. As normas complementares para real ização da prova ora l e anál ise de projetos 
serão publ icadas na data es t ipulada pelo Anexo VI I I  (Cronograma) . 
 
5.2.5.3. A Prova Oral terá como base uma arguição fe ita pela Banca de Seleção sobre o 
projeto de pesquisa,  a trajetór ia inte lectual e a exper iênc ia prof iss ional ,  as razões da 
escolha da área e do tema do projeto,  sobre as condições de dedicação aos estudos por 
par te do(a)  candidato(a).  

https://ppgecm.prpg.ufg.br/p/44320-processo-seletivo-2023-mestrado-e-doutorado
mailto:PSPPGECM@ufg.br
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5.2.5.4. A Prova Oral ocorrerá na data est ipulada pelo Anexo VI I I  (Cronograma),  em local  
a ser  divu lgado na página do Processo Selet ivo,  conforme cronograma a ser d ivu lgado 
poster iormente.  
 
5.2.5.5. Será atr ibuída uma nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez)  para a Prova Oral.  A nota da 
prova ora l (NPO) será calculada atr ibu indo-se à Trajetór ia (T) ,  peso 4 e à aval iação e 
defesa do projeto de pesquisa (PP) , peso 6:  
 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =
4𝑇𝑇 + 6𝑁𝑁𝑁𝑁

10
 

 
5.2.5.6.      Serão c lassif icados(as)  nessa prova os(as)  candidatos(as) que obt iverem nota 
igual ou super ior  a 7,0 (sete).  
 
5.2.5.7. Para o ques ito Defesa do Projeto de Pesquisa (DP) , serão aval iados durante a 
prova ora l:  

a)  Pert inênc ia às d iretr izes das L inhas de Pesquisa e Eixos de Invest igação do 
Programa de Pós-Graduação (máx imo 1 ponto) .  

b)  Compreensão do(a)  candidato(a)  sobre desenvolv imento de uma pesquisa em 
educação em c iênc ias e matemát ica e adequação a um mestrado (máx imo 2 pontos) .  

c)  Defesa da(o) candidata(o) sobre a impor tânc ia e impacto de seu projeto de pesquisa 
para a área de educação em c iênc ias e matemát ica (2,0).  

d)  Objet ivos, problema e questões invest igat ivas c laras (máx imo 2 pontos).  
e)  Metodologia e referencial  teór icos adequados e cons istentes (máx imo 2 pontos) .  
f )  Uso adequado da l íngua padrão e argumentação ora l c ient í f ica (máx imo 0,5 ponto) .  
g)  Uso adequado da l íngua padrão e da redação acadêmico-c ient í f ica (máximo 0,5  

ponto) .  
 
5.2.5.9. O resultado pre l iminar  da Prova Oral será d ivu lgado na página do Processo 
Selet ivo, na data est ipulada pelo Anexo VI I I  (Cronograma).  
 
5.2.5.10. O(A) candidato(a) poderá in terpor recurso, pelo e-mail :  psppgecm@ufg.br,  contra 
o resul tado pre l iminar da Prova Oral na data est ipulada pelo Anexo VII I  (Cronograma) .  
 
5.2.5.11.  O resultado f ina l da Prova Oral será d ivulgado na página do Processo Selet ivo,  
na data est ipulada pelo Anexo VI I I  (Cronograma) .  
 
5.2.6. Da Prova de Currículo  
 
5.2.7.1. Os curr ícu los  (NC) serão aval iados e valorados de acordo com os cr i tér ios  de  
pontuação constantes do Anexo I I  desse edi ta l .  Ao(à) candidato(a) que obt iver maior 
pontuação será atr ibuída nota 10,0 (dez)  e a nota dos demais  curr ícu los  será calculada por 
meio de regra de três  s imples.  
 
5.2.7. Do Exame de Suficiência em Língua Estrangeira 
 
5.2.7.1. A prova de suf ic iênc ia deverá ser real izada por Centro de Línguas v inculados a 
uma Univers idade Pública (exemplo:  https: / /cas le. letras.ufg.br/  )  com a apresentação de 
documentação emit ida pelo órgão responsável  pela real ização da prova,  atestando a 
aprovação do(a) candidato(a)  na prova de l íngua ex ig ida e deverá ser env iada a qualquer 
tempo para o e-mail :  psppgecm@ufg.br,  desde que não ul trapasse a data de 17/03/2023 .   
 
5.2.7.2. Poderão ser  d ispensados(as) desta fase, sem a necess idade de env io da 
dec laração de aprovação do i tem 5.2.7.1,  os(as)  candidatos(as)  que in formarem e enviarem 
juntamente com o anexo I I  em arquivo único,  cópia dig ita l izada de um dos seguintes 
documentos:  i)  cer t i f icados de aprovação em suf ic iênc ia em id ioma estrangeiro,  expedidos 
pelas  ins t i tuições responsáveis pelo TOEFL,  IELTS e DELE; i i )  cert i f icados de conc lusão 
de curso de id ioma estrangeiro,  nível  avançado,  expedidos até 6 (se is)  anos antes da data 

https://casle.letras.ufg.br/
mailto:PSPPGECM@ufg.br


11 
 

de sua inscr ição no processo selet ivo; i i i )  documento comprobatór io de aprovação em 
Exame de Suf ic iênc ia ou Prof ic iênc ia em Língua Estrangeira, que tenham s ido real izados 
até 6 (seis)  anos antes da data de inscr ição do(a)  candidato(a)  no processo selet ivo. O 
exame deve ter  s ido apl icado por Programas Pós-graduação,  reconhec idos pela CAPES.  
Também serão acei tos  exames de suf ic iênc ia CASLE apl icados pela Faculdade de Letras 
da UFG ou a outro centro de l ínguas de Univers idade Públ ica.  Estes cert i f icados serão 
anal isados pela banca examinadora,  no que se refere a sua val idade para homologação. 
 
5.2.7.3. Candidatos(as) estrangeiros(as)  estarão d ispensados(as) de exames de 
suf ic iênc ia em sua l íngua materna, que será contabi l izada para efe ito de comprovação de 
suf ic iênc ia,  devendo apresentar  cer t i f icado de suf ic iênc ia em língua por tuguesa,  emit ido  
por  ins t i tu ição of ic ia l  de ens ino do Português. Estes cert i f icados serão anal isados pela 
banca examinadora,  no que se refere a sua val idade para homologação. 
 
5.2.7.4.  A d ivu lgação do resultado pre l iminar da homologação do Exame de Suf ic iênc ia em 
Língua Estrangeira,  em ordem al fabét ica,  será na data est ipulada pelo Anexo VI I I  
(Cronograma).  Os exames homologados impl icam na c lass if icação do(a)  candidato(a)  no 
exame de suf ic iênc ia em língua estrangeira.  
 
5.2.7.5. O(A) candidato(a) poderá interpor  recurso, pelo e-mai l :  psppgecm@ufg.br,  contra 
o resul tado pre l iminar do Exame de Suf ic iência em Língua Estrangeira na data es t ipulada 
pelo Anexo VI I I  (Cronograma).  
 
5.2.7.6. A d ivu lgação do resultado f ina l da homologação do Exame de Suf ic iênc ia em 
Língua Estrangeira,  em ordem al fabét ica,  será na data est ipulada pelo Anexo VI I I  
(Cronograma).  
 
5.2.7.7.  A homologação do exame de suf ic iênc ia em língua estrangeira tem caráter  
e l iminatór io . A não homologação do exame impl ica em el iminação do processo selet ivo.  
 
5.2.8. Do Resultado Final  
 
5.2.8.1.  A c lass if icação f ina l  do(a)  candidato(a) dependerá de sua Nota Geral  (NG) que 
será calculada atr ibuindo-se à Prova Escr i ta (NPE), peso 4, e à Prova Oral  (NPO), peso 5 
e o Curr ícu lo (NC), peso 1:  
 

𝑁𝑁𝑁𝑁 =
4 ∗ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 + 5 ∗ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 + 1 ∗ 𝑁𝑁𝑁𝑁
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5.2.8.2. A Nota Geral mínima ex ig ida para aprovação é 7,0 (sete).  
 
5.2.8.3. Para efe i to de desempate será cons iderada a nota obt ida na Prova Escr i ta.  
Pers ist indo o empate será cons iderada a nota na Prova Oral.  Pers ist indo o empate, 
c lassi f ica-se o(a)  candidato de maior idade.  
 
5.2.8.4. O resultado pre l iminar do processo selet ivo apresentando os(as)  candidatos(as) 
c lassi f icados(as),  em ordem alfabét ica, será publ icado na data est ipulada pelo Anexo VII I  
(Cronograma).  
 
5.2.8.5. O(A) candidato(a) poderá interpor  recurso, pelo e-mai l :  psppgecm@ufg.br,  contra 
o resultado pre l iminar  do Processo Selet ivo na data es t ipulada pelo Anexo VII I  
(Cronograma).  
 
5.2.8.6. O resul tado f ina l do Processo Selet ivo, apresentando os(as) candidatos(as) 
c lassi f icados(as) em ordem alfabét ica, será publ icado na data es t ipulada pelo Anexo VI I I  
(Cronograma).  
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5.3.9.7. Nos resul tados pre l iminar e f ina l do Processo Selet ivo serão indicados quais  foram 
os(as) candidatos(as) autodec larados(as)  PPI e quais foram selec ionados(as) pelo s is tema 
de cotas.  
 
5.2.8.8. Caberá ao Colegiado do PPGECM a def in ição do(a)  or ientador(a) para cada 
candidato(a) .  
 
5.2.8.9. É de fundamental importânc ia,  que o(a) candidato(a) observe que o resultado da 
prova de l ínguas será publ icado APÓS o resultado f ina l da PROVA ORAL. Como a prova 
de l ínguas é ELIMINATÓRIA, caso o(a)  candidato(a) seja reprovado(a) na prova de 
l ínguas,      será reprovado(a) no processo selet ivo.  
 
5.3.  Da seleção para o Doutorado  
 
5.3.1. O processo de seleção dos(as)  candidatos(as)  ao curso constará das seguintes 
etapas:  
 

a)  Anál ise do Projeto de Pesquisa, em caráter  el iminatório e classif icatório ;  
 
b)  Prova Oral,  em caráter eliminatório e classif icatório .  

 
c)  Prova de Curr ícu lo em caráter  classif icatório .  

 
d)  Exame de suf ic iência em Língua Estrangeira, em caráter el iminatório ;  

 
5.3.2. O(A) candidato(a) deverá comparecer  a todas as provas, com antecedênc ia de 30 
minutos e munido(a) de documento or ig inal  de ident i f icação pessoal.  
 
5.3.3. A fa l ta  do(a)  candidato(a)  a qualquer uma das etapas de seleção acarretará sua 
e l iminação do Processo Selet ivo.  
 
5.3.5 Da Anál ise do Projeto de Pesquisa 
 
5.3.5.1. O(A)  candidato(a) deve submeter  um projeto de pesquisa na área de educação em 
ciênc ias e matemát ica, de acordo com o Anexo I I I .  
 
5.3.5.2. Para o ques i to Projeto de Pesquisa,  serão aval iados:  

a)  Grau de inedi t ismo e re levânc ia da proposta para a área de ens ino de c iências e 
matemática (máx imo 1 ponto).  

b)  Objet ivos de pesquisa c laros e expl ic i tados (máximo 1 ponto).  
c)  Coerênc ia e cons istênc ia teór ica na problematização e argumentação (máx imo 2 

pontos) .  
d)  Clareza na expos ição do problema e da questão invest igat iva (máximo 1 ponto) .  
e)  Conhec imento e atual ização da produção acadêmica da área de in teresse (máximo 

2 pontos) .  
f )  Metodologia de pesquisa coerente e cons is tente com o problema e os objet ivos da 

proposta (máx imo 1,5 ponto) .  
g)  L inguagem escr i ta acadêmica: normas da ABNT e norma culta da l íngua por tuguesa 

(máximo 1 ponto).  
h)  Cronograma exequível  da proposta (0,5 ponto).  

 
5.3.5.3.  A publ icação do resul tado pre l iminar  dos aprovados na Anál ise de Projetos  de 
Pesquisa,  em ordem al fabét ica,  será real izada na data est ipulada pelo Anexo VI I I  
(Cronograma).  
 
5.3.5.7. O(A) candidato(a) poderá interpor  recurso pelo e-mai l :  psppgecm@ufg.br,  contra 
o resul tado pre l iminar da Prova Escr i ta na data es t ipulada pelo Anexo VI I I  (Cronograma) . 
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5.3.5.8.  O resultado f ina l  dos(as)  aprovados(as)  na Anál ise de Projetos  será publ icado na 
página do Processo Selet ivo, em ordem alfabét ica, na data est ipulada pelo Anexo VII I  
(Cronograma).  
 
5.3.6 Prova Oral  
 
5.3.6.1. A Prova ora l será real izada em local  a ser d ivulgado na página do processo selet ivo 
em normas complementares cons ideradas para este edita l.  
 
5.3.6.2.  As normas complementares para real ização da prova ora l  serão publ icadas na data 
est ipulada pelo Anexo VII I  (Cronograma) .  
 
5.3.6.3. A Prova Oral terá como base uma arguição fe ita pela Banca de Seleção sobre a 
trajetór ia inte lectual ,  a exper iênc ia prof iss ional  e o projeto de pesquisa,  a lém das 
condições de dedicação aos estudos por parte do(a) candidato(a),  as razões da escolha  
da área e do tema do projeto.  
 
5.3.6.4. A Prova Oral ocorrerá na data est ipulada pelo Anexo VI I I  (Cronograma),  em local  
a ser  divu lgado na página do Processo Selet ivo,  conforme cronograma a ser d ivu lgado 
poster iormente.  
 
5.3.6.5. Será atr ibuída uma nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez)  para a Prova Oral.  A nota da 
prova ora l  (NPO) será calculada atr ibu indo-se,  peso 4 à Trajetór ia  (T),  peso 6 à defesa do 
projeto de pesquisa (DP):  
 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =
4𝑇𝑇 + 6𝐷𝐷𝑁𝑁

10
 

 
5.3.6.6. Para o ques i to Trajetór ia (T) ,  serão aval iados durante a prova ora l :  
 -  Exper iênc ia docente do candidato(a)  (máx imo 5 pontos) .  
 -  Trajetór ia acadêmica e/ou prof iss ional  (máximo 5 pontos) .  
  
5.3.6.7. Para o ques ito Defesa do Projeto de Pesquisa (DP) , serão aval iados durante a 
prova ora l:  

a)  Pert inênc ia às d iretr izes das L inhas de Pesquisa e Eixos de Invest igação do 
Programa de Pós-Graduação (máx imo 1 ponto) .  

b)  Compreensão do(a)  candidato(a)  sobre desenvolv imento de uma pesquisa em 
educação em c iênc ias e matemát ica e adequação a um doutorado (máx imo 2 pontos) .  

c)  Defesa da(o) candidata(o) sobre a impor tânc ia e impacto de seu projeto de pesquisa 
para a área de educação em c iênc ias e matemát ica (2,0).  

d)  Objet ivos, problema e questões invest igat ivas c laras (máx imo 2 pontos).  
e)  Metodologia e referencial  teór icos adequados e cons istentes (máx imo 2 pontos) .  
f )  Uso adequado da l íngua padrão e argumentação ora l c ient í f ica (máx imo 1 ponto).  

 
5.2.6.8. Serão c lass if icados(as) nessa prova os(as) candidatos(as) que obt iverem nota 
igual ou super ior  a 7,0 (sete).  
 
5.3.6.9. O resul tado pre l iminar  da Prova Oral  será d ivulgado na data es t ipulada pelo Anexo 
VI I I  (Cronograma).  
 
5.3.6.10. O(A) candidato(a) poderá in terpor recurso, pelo e-mail :  psppgecm@ufg.br,  contra 
o resul tado pre l iminar da Prova Oral na data est ipulada pelo Anexo VII I  (Cronograma) .  
 
5.3.6.11.  O resultado f ina l da Prova Oral será d ivulgado na página do Processo Selet ivo,  
na data est ipulada pelo Anexo VI I I  (Cronograma) .  
 
5.3.7. Da Prova de Currículo  
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5.2.7.1. Os curr ícu los  (NC) serão aval iados e valorados de acordo com os cr i tér ios  de  
pontuação constantes do Anexo I I  desse edi ta l .  Ao(À) candidato(a) que obt iver maior 
pontuação será atr ibuída nota 10,0 (dez)  e a nota dos demais  curr ícu los  será calculada por 
meio de regra de três  s imples.  
 
5.3.8 Do Exame de Suficiência em Língua Estrangeira 
 
5.3.8.1. A prova de suf ic iênc ia deverá ser real izada por Centro de Línguas v inculados a 
uma Univers idade Pública (exemplo:  https: / /cas le. letras.ufg.br/  )  com a apresentação de 
documentação emit ida pelo órgão responsável  pela real ização da prova,  atestando a 
aprovação do candidato na prova de l íngua exigida e deverá ser enviada a qualquer tempo 
para o e-mai l :  psppgecm@ufg.br,  desde que não u ltrapasse a data de 17/03/2023.   
 
5.3.8.2. Poderão ser  d ispensados(as) desta fase, sem a necess idade de env io da 
dec laração de aprovação do i tem 5.3.8.1,  os(as)  candidatos(as)  que in formarem e enviarem 
juntamente com o anexo I I  em arquivo único,  cópia dig ita l izada de um dos seguintes 
documentos:  i)  cer t i f icados de aprovação em suf ic iênc ia em id ioma estrangeiro,  expedidos 
pelas  ins t i tuições responsáveis pelo TOEFL,  IELTS e DELE; i i )  cert i f icados de conc lusão 
de curso de id ioma estrangeiro,  nível  avançado,  expedidos até 6 (se is)  anos antes da data 
de sua inscr ição no processo selet ivo; i i i )  documento comprobatór io de aprovação em 
Exame de Suf ic iênc ia ou Prof ic iênc ia em Língua Estrangeira, que tenham s ido real izados 
até 6 (seis)  anos antes da data de inscr ição do(a)  candidato(a)  no processo selet ivo. O 
exame deve ter  s ido apl icado por Programas Pós-graduação,  reconhec idos pela CAPES.  
Também serão acei tos  exames de suf ic iênc ia CASLE apl icados pela Faculdade de Letras 
da UFG ou a outro centro de l ínguas de Univers idade Públ ica.  
 
5.3.8.3.  Para o Doutorado, o exame de suf ic iênc ia é real izado para duas l ínguas,  entre três 
possíveis :  espanhol,  f rancês ou inglês .  Porém, o(a)  candidato(a)  ao doutorado pode 
aproveitar  a suf ic iênc ia em uma das l ínguas real izadas durante o mestrado. Caso não tenha 
nenhuma suf ic iênc ia real izada durante o mestrado, o(a)  candidato(a)  deve entregar  o 
cert i f icado das duas l ínguas.  
 
5.3.8.4.  Candidatos(as) estrangeiros(as)  serão d ispensados(as)  de exames de suf ic iênc ia 
em sua l íngua materna,  que será contabi l izada para efe i to  de comprovação de suf ic iênc ia,  
devendo apresentar  cert i f icado de suf ic iênc ia em língua por tuguesa,  emit ido por  ins t i tuição 
of ic ial  de ens ino do Português.  
 
5.3.8.5. A d ivu lgação do resul tado pre l iminar  do Exame de Suf ic iênc ia em Língua 
Estrangeira,  em ordem al fabét ica,  será na data es t ipulada pelo Anexo VII I  (Cronograma).  
 
5.3.8.6.  O candidato(a) poderá interpor  recurso,  pelo e-mai l :  psppgecm@ufg.br ,  contra o 
resul tado pre l iminar do Exame de Suf ic iênc ia em Língua Estrangeira na data es t ipulada 
pelo Anexo VI I I  (Cronograma).  
 
5.3.8.7. O resul tado f ina l do Exame de Suf ic iênc ia em Língua Estrangeira será publ icado 
na página do Processo Selet ivo, em ordem alfabét ica, na data es t ipulada pelo Anexo VI I I  
(Cronograma).  
 
5.3.8.8.  A homologação do exame de suf ic iênc ia em língua estrangeira tem caráter  
e l iminatór io. A não homologação do exame impl ica em el iminação do processo selet ivo.  
 
5.3.9. Do Resultado Final  
 
5.3.8.1.  A c lass if icação f ina l  do(a)  candidato(a) dependerá de sua Nota Geral  (NG) que 
será calculada at r ibu indo-se à Anál ise do Projeto de Pesquisa (APP), peso 4, à Prova Oral  
(NPO),  peso 5 e à Nota de Curr ículo (NC),  peso 1:  
 

𝑁𝑁𝑁𝑁 =
4 ∗ 𝐴𝐴𝑁𝑁𝑁𝑁 + 5 ∗ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 + 1 ∗ 𝑁𝑁𝑁𝑁

10
 

https://casle.letras.ufg.br/
mailto:PSPPGECM@ufg.br
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5.3.9.2. A Nota Geral mínima ex ig ida para aprovação é 7,0 (sete).  
 
5.3.9.3. Para efe ito de desempate será cons iderada a nota obt ida na Prova Oral.  
Pers ist indo o empate será considerado a Aval iação do Projeto.  Persis t indo o empate 
c lassi f ica-se o(a)  candidato(a)  de maior idade.  
 
5.3.9.4. O resultado pre l iminar do processo selet ivo apresentando os(as)  candidatos(as) 
c lassi f icados(as),  por ordem alfabét ica, será publ icado na página do Processo Selet ivo na 
data est ipulada pelo Anexo VII I  (Cronograma).  
 
5.3.9.5. O(A) candidato(a) poderá interpor  recurso, pelo e-mai l :  psppgecm@ufg.br,  contra 
o resultado pre l iminar  do Processo Selet ivo na data es t ipulada pelo Anexo VII I  
(Cronograma).  
 
5.3.9.6. O resul tado f ina l  do processo selet ivo, apresentando os(as)  candidatos(as) 
c lassi f icados(as) em ordem al fabét ica, será publ icado na página do Processo Selet ivo na 
data est ipulada pelo Anexo VII I  (Cronograma).  
 
5.3.9.7. Nos resul tados pre l iminar e f ina l do Processo Selet ivo serão indicados quais  foram 
os(as) candidatos(as) autodec larados(as)  PPI e quais foram selec ionados(as) pelo s is tema 
de cotas.  
 
5.3.9.8. Caberá à Coordenador ia do PPGECM a def in ição do(a)  or ientador(a)  para cada 
candidato(a) .  
 
5.3.9.9. É de fundamental importânc ia,  que o(a) candidato(a) observe que o resultado da 
prova de l ínguas será publ icado APÓS o resultado f ina l da PROVA ORAL. Como a prova 
de l ínguas é ELIMINATÓRIA, caso o(a)  candidato(a) seja reprovado(a) na prova de 
l ínguas, será reprovado(a)  no processo selet ivo.  
 
6.  DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
 
6.1.  O(A) candidato(a)  poderá in terpor recurso contra todas as etapas do Processo Selet ivo 
no prazo de dois  d ias  úte is ,  contados a par t ir  da zero hora dos d ias poster iores aos das 
d ivulgações dos resul tados pre l iminares referentes a cada uma das etapas deste processo 
selet ivo.  
 
6.2.  Os recursos deverão ser d ir ig idos ao Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 
Educação em Ciênc ias  e Matemát ica,  pelo e-mai l :  psppgecm@ufg.br,  env iando-se o anexo 
IX dev idamente preenchido.  
 
6.3.  Aos(Às) candidatos(as),  para a formulação do recurso,  será garant ido o dire ito  de v is ta 
das provas escr i tas  e/ou da pontuação obt ida na prova ora l,  so l ic i tando junto ao e-mai l  
psppgecm@ufg.br ,  os refer idos documentos d ig i ta l izados.  
 
6.4. Os recursos apresentados sem a dev ida expos ição dos motivos que just i f iquem a 
rev isão do resultado não serão cons iderados. 
 
6.5.  Todos os resultados dos recursos in terpostos serão d ivu lgados na página do Processo 
Selet ivo.  
 
7.  DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
7.1.  Os procedimentos de matr ícu la para os(as) candidatos(as)  aprovados(as) no processo 
selet ivo serão publ icados na página do PPGECM. 
 
7.2.  Os casos omissos neste edi tal  serão d ir imidos em reunião da Coordenador ia do 
Programa. 

mailto:psppgecm@ufg.br
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Edi tal  aprovado em reunião da Coordenador ia do Programa de Pós-Graduação em 
Educação em Ciências  e Matemát ica no d ia 18/11/2022.  

Edi tal  aprovado pela Pró-Reitor ia de Pós-Graduação no d ia 01/12/2022.  
 

 
Goiânia,  01 de dezembro de 2022.  

 
 
 
 
 
 

Prof .  Dr.  José Ri ldo de Ol ive ira Queiroz  
Coordenador  do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciênc ias e Matemát ica  

 

 

   

 
Prof .  Dr.  Fel ipe Terra 

Pró-Reitor  de Pós-Graduação da UFG 
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