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2ª Retificação do Edital de Divulgação Nº 01/2019 – UAE DE GESTÃO E NEGÓCIOS
RC/UFG

A Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio da Unidade Acadêmica Especial de Gestão e Negócios

(CGEN)  da  Regional  Catalão,  no  uso  de  suas  atribuições,  torna  pública  a  retificação  da  ordem  de

numeração do Edital supracitado, cujas alterações estão a seguir alencadas.

ONDE SE LÊ:

5.4 Não será cobrada taxa de inscrição.

5.5 Após a aprovação em reunião do Conselho Diretor da Unidade Acadêmica/Unidade
Acadêmica Especial dos nomes dos docentes que atuarão nos cursos da UAB, o diretor
da  Unidade  Acadêmica  Especial  de  Gestão  e  Negócios  deverá  encaminhar  à
Coordenação UAB/UFG no CIAR/UFG – Centro Integrado de Aprendizagem em Rede: um
ofício relatando o processo de seleção dos professores formadores; a Certidão de Ata de
aprovação  dos  nomes  dos  docentes;  os  documentos  comprobatórios  de  que  cada
docente aprovado atende aos requisitos exigidos neste edital no item 4.1 ou no item 4.3; e
o  Formulário  de  Cadastramento  de  Bolsistas  da  UAB,  na  categoria  de   Professor
Formador, devidamente preenchido e assinado por cada docente aprovado no processo
seletivo, com o reconhecimento da assinatura pelo coordenador do curso ou pelo diretor
da unidade Acadêmica.

5.6 A data e local de realização da reunião do Conselho Diretor da Unidade Acadêmica
Especial de Gestão e Negócios, na qual os nomes dos candidatos a professor formador
na  UAB  serão  votados,  devem  ser  informados  à  Coordenação  da  UAB/UFG,  que
acompanhará o processo seletivo e encaminhará os resultados à CAPES, conforme o §
5º, do Artigo 5º da Portaria 102/2019 – CAPES.

9.2  Os recursos serão julgados no prazo de até 48 horas após a sua interposição e
respondidos via e-mail.

9.3 Serão preliminarmente indeferidos os recursos cujo teor desrespeite a UFG e os seus
servidores.



9.4  Se a análise dos recursos indicar a possibilidade de anulação do processo seletivo
uma  reunião  extraordinária  do  Conselho  Diretor  da  Unidade  Acadêmica  Especial  de
Gestão e Negócios deverá ser convocada para análise e decisão do parecer final.

10 DA BOLSA DE PROFESSOR FORMADOR

10.1 Os professores formadores convocados e em exercício farão jus à bolsa, atualmente
no valor de R$ 1.100,00 para professor Formador II,  e no valor de R$ 1.300,00 para
professor  Formador  I,  a  depender  do  tempo  de  comprovação  da  docência  em nível
superior.

10.2 Para cada disciplina de 64 horas, o professor receberá 4 (quatro bolsas). Para cada
disciplinas de 32 horas, o professor receberá 2 (duas) bolsas.

10.3 As bolsas serão pagas pela CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior, diretamente em conta corrente do Professor.

10.4 A função de professor formador e o pagamento da bolsa não caracterizam qualquer
tipo de vínculo empregatício com a UFG, podendo ser interrompidos a qualquer tempo em
caso de não cumprimento, pelo docente, de suas funções de forma correta, bem como em
caso de alteração ou interrupção de fomento por parte da CAPES ou no interesse da
UFG.

11 DO CRONOGRAMA:

Acão Período
Divulgação do edital 10/09/2019

Inscrições 10/09/2019 a 10/10/2019
Reunião do Conselho Diretor do CGEN 11/10/2019

Divulgação do resultado preliminar 12/10/2019
Período de recursos 48 horas após a divulgação do resultado

Análise dos recursos 24 horas após o final do prazo de
interposição dos recursos

Divulgação do resultado final 15/10/2019
Entrega da documentação (7.1) 15/10/2019

12 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 A aprovação e classificação no processo seletivo não são garantias de convocação e
contratação para atuar nos cursos de que trata este edital, sendo que a contratação dos
candidatos  classificados dentro  do  número de vagas disponíveis  está  condicionada à
liberação de recursos financeiros pela CAPES, para fomento do curso e pagamento das
bolsas de professor formador



12.2 Os candidatos aprovados e não classificados para as vagas poderão ser convocados
pela UFG, por e-mail e/ou telefone, seguindo a ordem de classificação e respeitando o
período de validade deste processo seletivo.

12.3 O processo seletivo de que trata o presente edital terá validade de quatro anos.

12.4 Em caso de não cumprimento de suas obrigações, ou caso a coordenação do curso
considere sua atuação insatisfatória, o professor será imediatamente desligado do curso e
terá sua bolsa cancelada.12.5 Maiores informações podem ser obtidas pelo e-mail
cgen.@ufg.br

12.6. Os casos omissos serão resolvidos pela UFG.

LEIA-SE:

5.6 Não será cobrada taxa de inscrição.

5.7 Após a aprovação em reunião do Conselho Diretor da Unidade Acadêmica/Unidade
Acadêmica Especial dos nomes dos docentes que atuarão nos cursos da UAB, o diretor
da  Unidade  Acadêmica  Especial  de  Gestão  e  Negócios  deverá  encaminhar  à
Coordenação UAB/UFG no CIAR/UFG – Centro Integrado de Aprendizagem em Rede: um
ofício relatando o processo de seleção dos professores formadores; a Certidão de Ata de
aprovação  dos  nomes  dos  docentes;  os  documentos  comprobatórios  de  que  cada
docente aprovado atende aos requisitos exigidos neste edital no item 4.1 ou no item 4.3; e
o  Formulário  de  Cadastramento  de  Bolsistas  da  UAB,  na  categoria  de  Professor
Formador, devidamente preenchido e assinado por cada docente aprovado no processo
seletivo, com o reconhecimento da assinatura pelo coordenador do curso ou pelo diretor
da unidade Acadêmica.

5.8 A data e local de realização da reunião do Conselho Diretor da Unidade Acadêmica
Especial de Gestão e Negócios, na qual os nomes dos candidatos a professor formador
na  UAB  serão  votados,  devem  ser  informados  à  Coordenação  da  UAB/UFG,  que
acompanhará o processo seletivo e encaminhará os resultados à CAPES, conforme o §
5º, do Artigo 5º da Portaria 102/2019 – CAPES.

8.2  Os recursos serão julgados no prazo de até 48 horas após a sua interposição e
respondidos via e-mail.

8.3 Serão preliminarmente indeferidos os recursos cujo teor desrespeite a UFG e os seus
servidores.



8.4  Se a análise dos recursos indicar a possibilidade de anulação do processo seletivo
uma  reunião  extraordinária  do  Conselho  Diretor  da  Unidade  Acadêmica  Especial  de
Gestão e Negócios deverá ser convocada para análise e decisão do parecer final.

9 DA BOLSA DE PROFESSOR FORMADOR

9.1 Os professores formadores convocados e em exercício farão jus à bolsa, atualmente
no valor de R$ 1.100,00 para professor Formador II,  e no valor de R$ 1.300,00 para
professor  Formador  I,  a  depender  do  tempo  de  comprovação  da  docência  em nível
superior.

9.2 Para cada disciplina de 64 horas, o professor receberá 4 (quatro bolsas). Para cada
disciplinas de 32 horas, o professor receberá 2 (duas) bolsas.

9.3  As bolsas serão pagas pela CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior, diretamente em conta corrente do Professor.

9.4  A função de professor formador e o pagamento da bolsa não caracterizam qualquer
tipo de vínculo empregatício com a UFG, podendo ser interrompidos a qualquer tempo em
caso de não cumprimento, pelo docente, de suas funções de forma correta, bem como em
caso de alteração ou interrupção de fomento por parte da CAPES ou no interesse da
UFG.

10 DO CRONOGRAMA:

Acão Período
Divulgação do edital 10/09/2019

Inscrições 10/09/2019 a 10/10/2019
Reunião do Conselho Diretor do CGEN 11/10/2019

Divulgação do resultado preliminar 12/10/2019
Período de recursos 48 horas após a divulgação do resultado

Análise dos recursos 24 horas após o final do prazo de
interposição dos recursos

Divulgação do resultado final 15/10/2019
Entrega da documentação (7.1) 15/10/2019

11 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1 A aprovação e classificação no processo seletivo não são garantias de convocação e
contratação para atuar nos cursos de que trata este edital, sendo que a contratação dos
candidatos  classificados dentro  do  número de vagas disponíveis  está  condicionada à
liberação de recursos financeiros pela CAPES, para fomento do curso e pagamento das
bolsas de professor formador



11.2 Os candidatos aprovados e não classificados para as vagas poderão ser convocados
pela UFG, por e-mail e/ou telefone, seguindo a ordem de classificação e respeitando o
período de validade deste processo seletivo.

11.3 O processo seletivo de que trata o presente edital terá validade de quatro anos.

11.4 Em caso de não cumprimento de suas obrigações, ou caso a coordenação do curso
considere sua atuação insatisfatória, o professor será imediatamente desligado do curso e
terá  sua  bolsa  cancelada.12.5 Maiores  informações  podem  ser  obtidas  pelo  e-mail
cgen.catalao@ufg.br

11.5 Os casos omissos serão resolvidos pela UFG.

Goiânia, 24 de setembro de 2019.

Prof. Marcos Bueno
Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Gestão e Negócios – Regional Catalão/UFG


