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SUGESTÕES DE PROCEDIMENTOS 
PARA PROCESSOS SELETIVOS ONLINE

Prezadas coordenadoras e coordenadores, secretárias e secretários,

Tendo  em vista  a  suspensão  das  atividades  presenciais  na  UFJF  (Resolução  Consu  nº  10/2020,
Portaria SEI nº 446, de 1º de abril de 2020, e Portaria SEI nº 538, de 30 de abril de 2020) e a busca
por alternativas para a continuidade do ensino, ainda que remotamente, vimos apresentar  algumas
orientações para a realização de processos seletivos na pós-graduação de forma totalmente virtual.
Ressaltamos  que  continuam  em plena  vigência  os  normativos  que  regulam  essas  seleções,  com
destaque para a Resolução n.º 04/2013-CSPP (e seu anexo), Resolução n.º 06/2013-CSPP e Portaria
n.º 012/2017-PROPP, todos disponíveis na seção de Legislação do sítio eletrônico da Pró-reitoria
(http://www.ufjf.br/propp).

Assim, além da observância dos normativos acima citados, os PPGs devem tomar ciência dos itens
abaixo:

1) Devido à atual conjuntura de calamidade pública e pandemia decorrente do novo coronavírus
e à necessidade de implementação das ações e medidas para enfrentamento da emergência de
saúde mundial, todas as etapas dos processos seletivos devem ser realizadas remotamente.

2) A  inscrição  deve  ser  disponibilizada  pelo  módulo  “Eventos”,  no  Siga,  que  possibilita
preenchimento de ficha de inscrição e envio de documentação online. Não devem ser aceitas
inscrições presenciais nem pelos Correios.

-  As  instruções  sobre  como solicitar  o  módulo  “Eventos”  para  o  Siga  de  coordenadores,
integrantes da comissão de seleção e secretários e sobre como utilizá-lo estão no seguinte link:
https://www2.ufjf.br/treinamentoscgco/docs/modulo-de-eventos-siga/.

-  O  edital  de  seleção  deve  esclarecer  minuciosamente  o  funcionamento  do  sistema  de
inscrições  e  como  deverá  ocorrer  o  carregamento  dos  arquivos  necessários:  os  tipos  de
browsers que possibilitam o funcionamento correto do sistema, em qual extensão os arquivos
devem estar (por exemplo, em PDF), como nomear os arquivos, se os documentos devem ser
inseridos em um único arquivo ou em vários.

3) A prova de conhecimentos escrita deve ser substituída por uma prova oral a ser realizada em
um sistema de webconferêcia de preferência do PPG, o qual permita a gravação da sessão. Os
arquivos das gravações e a gerência da segurança digital ficarão sob a responsabilidade do
PPG.

-  Um  exemplo  de  prova  oral  seria  a  apresentação  de  um  seminário  que  contemple  os
conteúdos de um artigo científico em língua inglesa, enviado ao candidato alguns dias antes do
exame. Essa forma de prova oral está sendo utilizada pelo PPG Ciências Morfofuncionais da
Universidade  Federal  de  São  João  del-Rei  cujo  edital  de  seleção  está  anexo,  a  título  de
exemplo.
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*Obs: O CGCO recomendou que o sistema disponibilizado pela UFJF não seja utilizado para
evitar  sobrecarga,  tendo  em  vista  que  todas  as  bancas  de  defesa  de  dissertação,  tese,
qualificação e conclusão de residência, além das reuniões relativas à reitoria e pró-reitorias,
estão sendo realizadas nessa plataforma.

4) A proficiência em língua inglesa e/ou outras línguas deve ser comprovada com a apresentação
de certificados determinados pelo PPG. No caso de o candidato não possuir os certificados
exigidos, se aprovado e matriculado, deverá realizar prova de Proficiência em Língua Inglesa
em  data  marcada,  posteriormente,  pela  coordenação  do  PPG,  assim  que  as  atividades
presenciais forem retomadas.

5) As entrevistas e arguições orais devem ocorrer remotamente e podem ser realizada  em um
sistema de webconferêcia de preferência do PPG, o qual permita a gravação da sessão. Os
arquivos das gravações e a gerência da segurança digital ficarão sob a responsabilidade do
PPG  (aplica-se a mesma observação do item 3).

6) Os candidatos deverão apresentar documento de identificação, com foto, no início de cada
etapa por webconferência, caso contrário será impedido de participar dessas etapas.

7) Os resultados de cada etapa deverão ser publicados apenas nos sites dos PPGs e não devem ser
divulgados por telefone ou e-mail.

8) O edital deve prever  quais atitudes serão tomadas em relação às fases  que ocorreriam por
webconferência,  caso  as  atividades  presenciais  sejam retomadas  no  decorrer  do  processo
seletivo, informando se as etapas permanecerão remotas ou informando que serão realizadas
presencialmente e em quais locais.

9) O edital deve informar que há, apenas, uma data prevista para matrícula e início de período
letivo, tendo em vista as incertezas existentes devido à pandemia de COVID-19.

10) No cronograma do processo seletivo, devem constar, claramente, a data e a hora de início/fim
das inscrições e da webconferência referente à prova oral e à entrevista, bem como o tempo
total de apresentação disponibilizado ao candidato.

11) Os  candidatos  devem  ser  informados  que  os  links  para  participação  da  prova  oral  e  da
entrevista serão encaminhados para o e-mail indicado no ato da inscrição, até o dia anterior à
etapa.

12) O candidato deve ser alertado de que é unicamente dele a responsabilidade de estar presente
na hora exata agendada para as etapas por webconferência e garantir a qualidade de conexão
com a internet.

13) As  reuniões  dos  membros  da  comissão  de  seleção  para  análise  e  homologação  de
documentação,  análise de  Currículo  Lattes  ou  projeto  de  pesquisas  deverão  ser  realizadas
remotamente, podendo ser utilizado o sistema de webconferência disponibilizado pela RNP.

Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa

Endereço: Rua José Lourenço Kelmer, s/n - Campus Universitário - Bairro São Pedro - 36036-900 - Juiz de Fora – MG
Tel: (32) 2102-3780 – propp@ufjf.edu.br


