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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO DE DOUTORADO EM 
SOCIEDADE, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE (PPGSTMA). 
 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária (ProPPE) do 
Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, torna público que estão abertas as 
incrições de candidatos ao processo seletivo para ocupar as 10 vagas do curso de doutorado em 
Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente (PPGSTMA) com ingresso em 2020/1. 
 
1. DOS CANDIDATOS 

 
Estão habilitados à inscrição no processo seletivo do Doutorado Candidatos(as) 
portadores de títulos de Mestre devidamente reconhecidos pela CAPES. 
1.1 Candidatos(as) que já tiverem concluído o mestrado, mas ainda não possuem o 
certificado, apresentar fotocópia autenticada da declaração de conclusão de curso e do 
histórico acadêmico com integralização das disciplinas. 

1.1.1 No ato da matrícula deve ser apresentada a ata de defesa. 
 

2. DAS INSCRIÇÕES 
2.1. As inscrições no processo seletivo serão realizadas por meio de um formulário 

eletrônico no endereço: http://posgraduacao.unievangelica.edu.br/ppgstma-edital/. 
2.2. No ato da inscrição o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição no 

valor de R$100,00 (cem reais) – Link 
2.3. Os documentos solicitados no formulário eletrônico deverão ser postados pelo 

sistema. 
2.3.1. A falta de algum documento inviabiliza a homologação da inscrição. 

 
3. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo obedecerá ao cronograma apresentado no Quadro 1: 
Quadro 1 – Cronograma do processo seletivo do PPGSTMA/2020/1 - Doutorado. 

Atividade  Data 

Inscrição  28/02/2020 

Homologação das inscrições 02/03/2020 

Prova de suficiência em línguas (Manhã. e Tarde) 03/03/2020 

Prova de conhecimentos específicos 04/03/2020 

Entrevista 05/03/2020 

Avaliação do Currículo Lattes 06/06/2020 
Divulgação da lista de candidatos(as) aprovados(as) e 
classificados(as)  

09/03/2020 

Prazo para recurso do resultado de candidatos(as) 
aprovados(as) e classificados(as) 

11/03/2020 

Período de Matrícula 11/03/2020 a 20/03/2020 

Início das atividades 24/03/2020 
 

3 DA SELEÇÃO 
A Seleção constará de: 
3.1 Provas de proficiência em línguas (Será realizada no Centro de Línguas da 

UniEVANGÉLICA –matutino para o inglês, vespertino para a segunda língua “espanhol ou 

http://posgraduacao.unievangelica.edu.br/ppgstma-edital/


 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS 
 

 Avenida Universitária, km. 3,5.  Cidade Universitária – Anápolis-GO – CEP 75083-515 – Fone: (62) 3310-6600 – FAX (62) 3318-6388 
“...grandes coisas fez o Senhor por nós; por isso estamos alegres.” (Sl 126:3) 

francês”) 
3.1.1 Estará isento da prova de proficiência em língua inglesa o (a) candidato (a) que 

apresentar, no ato da inscrição, documento comprobatório de teste TOEFL (iBT - Internet 
Based Test, PBT - Paper Based Test ou ITP - Institutional Testing Program) ou Cambridge 
obtido nos dois anos anteriores à data da inscrição (atendendo a pontuação requerida que 
encontra-se no site); 

3.1.2 É facultado ao (à) candidato (a) o uso individual de dicionário impresso em 
inglês- português ou inglês-inglês, não sendo permitido o empréstimo de dicionários entre 
candidatos (as) durante a realização da prova; 

3.1.3 Não serão aceitos dicionários em formato de cópia (xérox) nem disponíveis em 
aparelhos portáteis (notebooks, celulares entre outros); 

3.1.4 A prova versará na interpretação de textos e artigos científicos em inglês, e 

espanhol ou francês.  

3.1.5 A prova de suficiência em língua estrangeira (Inglês) terá início às 8h e término 

às 12h e esta da segunda língua estrangeira (Francês ou Espanhol) 14h às 18h. 

 
3.2 Prova de conhecimentos específicos (Será realizada no CEPInova com início às 

14hs e término às 18hs). 
3.2.1 O conteúdo programático e a bibliografia recomendada para a prova de 

conhecimentos específicos está disponível no sítio eletrônico 
http://posgraduacao.unievangelica.edu.br/ppgstma-edital/. 

3.2.2 A prova de conhecimentos específicos pretende avaliar, além do nível de 
conhecimento, competências de expressão, raciocínio e análise crítica do (a) candidato (a); 

 
3.3 Avaliação do Currículo Lattes 
3.3.1 O Currículo Lattes será analisado e avaliado de acordo com os critérios de 

pontuação definidos pelo PPGSTMA utilizando planilha própria disponível no sítio eletrônico 
http://posgraduacao.unievangelica.edu.br/ppgstma-edital/, considerando apenas as atividades 
e as produções científicas e técnicas dos últimos 5 anos (2015-2019); 

 
3.4 Entrevista (Será realizada no CEPInova a partir das 8hs conforme cronograma 

publicado no dia anterior) 
3.4.1 A entrevista tem por objetivo verificar a capacidade de argumentação sobre o 

projeto proposto e verificar acerca das condições pessoais (tempo disponível para realização 
das atividades inerentes ao curso, etc) para realização do Curso de Doutorado. 

 
3.5 Do Sistema De Classificação e da Divulgação Dos Resultados 
A classificação do (a) candidato (a) dependerá de sua média geral (MG), que consiste na 

média ponderada das avaliações, considerando a Prova de suficiência em língua estrangeira um 
(LE1) com peso 1 (um), a Prova de suficiência em língua estrangeira dois (LE2) com peso 1 
(um), a Prova Específica escrita (PE) com peso 3 (três), o Currículo Lattes (CL) com peso 2 
(dois) e a Entrevista sobre o Projeto (EP) terá peso 3 (três) isto é: 
𝑴𝑮=(1LE1)+(1LE2)+(3𝑷𝑬)+(2𝑪𝑳)+(3EP)/10 

3.5.1 . Em caso de empate, o desempate levará em consideração as melhores notas 
obtidas nas provas de conhecimentos específicos, Currículo Lattes e Prova de suficiência em 
língua inglesa, respectivamente.  

3.5.2 A prova de conhecimentos específicos será eliminatória. As provas de proficiência 
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em Línguas, a avaliação de Currículo Lattes e a entrevista serão classificatórias. 
3.5.3 Os recursos deverão ser protocolizados presencialmente na Secretaria do CEPInova, das 

07:30h às 17:30h, no prazo máximo de 48 horas após a divulgação da lista de candidatos (as) aprovados 
(as) e classificados (as). 

3.5.4 O resultado será divulgado na página do PPGSTMA e na secretaria do CEPInova. 
 

4. DA MATRÍCULA  
4.1. A matrícula será realizada na Secretaria do PPGSTMA;  
4.2. Deverá entregar o requerimento de matrícula, fornecido pela Secretaria do PPGSTMA, 

devidamente preenchido; 
4.3. Comprovante de pagamento da taxa de matrícula; 
4.4. Cópia dos documentos postados no ato da inscrição; 
4.5. No ato da matrícula, o candidato deverá fazer opção pelas disciplinas que serão 

cursadas durante o primeiro semestre letivo, conforme a oferta de disciplinas pelo 
PPGSTMA; 

4.6. Para os aprovados em primeira chamada, as matrículas serão realizadas no período 
compreendido entre os dias 11 e 20 de março de 2020; 

4.7. Encerrado o período de matrículas dos aprovados, se houver desistência, a 
Coordenação do PPGSTMA poderá convocar os demais candidatos classificados 
(segunda chamada); 

4.8. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Coordenadoria do PPGSTMA. 
 

 
Anápolis, 14 de Novembro de 2019. 

 
 

 

 
 

Prof. Dr. Sandro Dutra e Silva 
Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária 

 
 
 
 

 
Profª. Drª. Vívian da Silva Brás 

Coordenadora do PPGSTMA/UniEVANGÉLICA 


