UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
EDITAL PPGE/FE/UFG Nº 04/2017
RETIFICAÇÃO Nº 1
A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal
de Goiás, no uso de suas atribuições legais, estaturárias e regimentais, resolve RETIFICAR os itens abaixo
especificados do Edital PPGE/FE/UFG 04/2017, que passam a vigorar nos seguintes termos:
II - DAS VAGAS
1.2.1 De acordo com a Resolução CONSUNI 07/2015, do total de 32 (trinta e duas) vagas oferecidas, 10 (dez)
delas estão reservadas para pretos, pardos e indígenas, visando ao atendimento da política de ação afirmativa na
Pós-Graduação.
III - DA INSCRIÇÃO
4.1 As inscrições deverão ser feitas na Secretaria do PPGE, sala 250 da Faculdade de Educação da UFG, Rua 235,
s/n, Setor Universitário, CEP 74605-050, telefone (062) 3209-6205, de segunda a sexta-feira, das 09 às 12 horas e
de segunda à quarta-feira, das 14 às 17 horas, exceto recessos da UFG e feriados.
IV - DA SELEÇÃO
6.2 A prova escrita tratará de questões relacionadas à Educação e sua avaliação levará em consideração o diálogo
com essa área, a fundamentação teórica e a capacidade de reflexão, análise e elaboração do que fora proposto.
ANEXO I DO EDITAL
5. A avaliação da prova escrita deverá considerar: o diálogo com a área da educação, a fundamentação teórica e a
capacidade de reflexão, análise e elaboração do que fora proposto.
6. Os critérios básicos de correção da prova escrita são:

Leitura: entendimento da proposta da prova; respondendo ao que fora solicitado, de forma direta, clara e
objetiva.

Escrita: demonstração de conhecimento da organização textual do discurso acadêmico; coerência na
argumentação e consideração de, pelo menos, alguns dos aspectos tratados no(s) texto(s) de referência, se
houver(em) texto(s) de referência, incorporando-os, de modo consistente, à argumentação.

Redação: linguagem clara e acadêmica, logicamente articulada.
Todos os demais itens e subitens do Edital permanecem inalterados.

Goiânia, 19 de abril de 2017.
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