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EDITAL INTERNO N. 02/2018

EditalInterno de Inscrição para Seleção e Classificação para Concessão de Bolsas

1. Informações Gerais
A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da
Universidade Federal de Goiás (PPGEQ-UFG) torna público, que no período de 06 a 07 de
novembro 2018, estarão abertas as inscrições do Processo de Seleção e Classificação para
Concessão de Bolsas do Curso de Mestrado em Engenharia Química.
2. Da inscrição
a. Estão habilitados à inscrição todos os discentes matriculados regularmente no
curso de Mestrado em Engenharia Química da UFG.
b. As inscrições serão realizadas de forma presencial na Coordenação do PPGEQUFG, localizada no segundo andar do Bloco I do Instituto de Química da
Universidade Federal de Goiás, Campus Samambaia, das 08h00min às
12h00min e das 13h00min às 17h00min. Endereço da Coordenação do
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Universidade Federal de
Goiás, Campus Samambaia, Instituto de Química - Bloco I, Sala 206, Avenida
Esperança s/n, Goiânia-GO, CEP 74.690-900, Brasil. Não serão aceitas
inscrições por fax ou correio eletrônico, nem serão homologadas aquelas cuja
documentação estiver incompleta.
c. Os seguintes documentos deverão ser entregues no ato de inscrição na
secretaria do PPGEQ-UFG.
i. Formulário de inscrição devidamente preenchido (anexo 1).
ii. Cópias do RG, CPF e comprovante de endereço (cópias simples,
acompanhadas de documento original). A cópia da carteira de
habilitação não será aceita por não conter dados imprescindíveis para
o cadastro do aluno no Sistema de Pós-graduação -SISPG.
iii. Currículo Lattes (http://www.lattes.cnpq.br) atualizado até a data de
término das inscrições no presente processo (07 de novembro de
2018), com cópia dos comprovantes em anexo, juntamente com o
formulário de currículo padronizado (anexo I) preenchido. As cópias
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dos comprovantes devem ser encadernadas na ordem prevista no
anexo I.
d. As informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão de Bolsas e
Acompanhamento Discente do PPGEQ-UFG do direito de excluir do processo
seletivo aquele que apresentar documentação ilegível, irregular ou
incompleta.
e. O processo de seleção e classificação será realizado pela Comissão de Bolsas

e

Acompanhamento

Discente

do

PPGEQ-UFG segundo
estabelecidos nas Normas de concessão de bolsas de Mestrado.
f.

critérios

O resultado preliminar do processo de classificação será promulgado dia 08 de
novembro de 2018 a partir das 17h00min na página do Programa de PósGraduação em Engenharia Química (http://ppgeq.quimica.ufg.br).

g. Os candidatos terão 2 dias úteis para interposição de recursos, os quais
deverão ser entregues na Secretaria do PPGEQ-UFG dias 09 e 12 de novembro
de 2018 das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min.
h. O resultado final será divulgado até as 17h00min do dia 13 de novembro de
2018 na página do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química
(http://ppgeq.quimica.ufg.br).
i.

O resultado final será homologado pela Coordenadoria do Programa de

Pós-graduação em Engenharia Química.

3. Considerações finais
Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Coordenação do Curso de PósGraduação em Engenharia Química.

Goiânia, 05 de novembro de 2018.

_______________________________
Prof. Dr. Christian Gonçalves Alonso
Coordenador do PPGEQ

