
 
 

RESOLUÇÃO – PPGEP-FCT Nº 03/2019 

 

Determina as regras para admissão de discentes em 

caráter excepcional ao Programa de Pós-graduação 

em Engenharia de Produção. 

 

 

A Coordenadoria do Programa de Pós-graduação em Engenharia de 

Produção (PPGEP) da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) da Universidade Federal de 

Goiás (UFG), no uso de suas atribuições,    

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Normatizar os critérios para a admissão de discentes em caráter 

excepcional no PPGEP.  

 

Art. 2º Candidatos portadores de bolsas de estudo ou pesquisa, advindas de 

agências de fomento ou de projetos de pesquisa, nacionais ou internacionais, poderão optar pelo 

ingresso em caráter excepcional, desde satisfaçam todos os critérios para inscrição no Edital do 

Processo Seletivo.   

 

Art. 3º Os candidatos optantes pelo ingresso em caráter excepcional deverão 

inscrever-se no Processo Seletivo normalmente, entregando todos os documentos previstos e o 

comprovante da aprovação da bolsa de estudo ou pesquisa, e estarão dispensados da participação 

das etapas de seleção.  

 

Art. 4º A aprovação dos candidatos optantes pelo ingresso em caráter 

excepcional no Processo Seletivo do PPGEP se dará exclusivamente de acordo com a 

disponibilidade para orientação do docente indicado como orientador e o respectivo interesse no 

tema da Proposta de Pesquisa. 

 

 



 
 

Art. 5º Os candidatos optantes pelo ingresso em caráter excepcional, uma vez 

aprovados, ocuparão vagas previstas no Edital do Processo Seletivo. 

 

Art. 6º Além da forma de admissão de discentes em caráter excepcional por 

meio do Edital do Processo Seletivo do PPGEP, mencionada nos Art. 2º a 5º desta resolução, o 

Programa poderá aderir à participação em editais externos, nacionais ou internacionais, de 

convênios e/ou intercâmbios. Neste caso, não será necessária a inscrição do candidato no Processo 

Seletivo do PPGEP. Contudo, os candidatos aprovados ocuparão vagas a serem disponibilizadas 

pelo PPGEP no respectivo ano letivo.  

 

Art. 7º Os casos omissos serão analisados e julgados pela CPG. 

 

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor nesta data. 

 

 

Aparecida de Goiânia, 26 de novembro de 2019. 

 

 

Hélio Yochihiro Fuchigami 

Coordenador do PPGEP-FCT 


