
                                                                                                 

 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 1, RETIFICA O EDITAL DE SELEÇÃO DE DOUTORADO – 2021 

 

 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Economia da Faculdade de Economia da Universidade 

Federal de Juiz de Fora (PPGE-FE /UFJF) resolve RETIFICAR os itens abaixo do Edital: 

 

 

 

Onde se lê: 

 

5.4 - Avaliação das Propostas Fundamentadas de Pesquisa dos candidatos. Esta segunda 

etapa é eliminatória e classificatória. Será atribuída nota de 0 a 100 a esta etapa, em que serão 

avaliados o conteúdo (20 pontos), a consistência e clareza quanto à discussão teórica e às 

perspectivas metodológicas (20 pontos), coerência e aderência da proposta às linhas de 

pesquisa do PPG Economia/UFJF (20 pontos), adequação e potencialidade de 

internacionalização (20 pontos) e originalidade (20 pontos) das propostas. Serão aprovados os 

candidatos que obtiverem, no mínimo, 60% dos pontos nesta segunda etapa.  

 

I. A proposta de pesquisa tem de ser elaborada estritamente de acordo com as 

orientações do Anexo I a este Edital. O não cumprimento desta exigência poderá 

acarretar a rejeição da proposta. A proposta de pesquisa não deve ser identificada, ou 

seja, não deve conter, em qualquer parte do texto, informações que permitam identificar 

nominalmente o candidato, exceto o seu número de inscrição.  

 

II. O resultado desta segunda etapa, na forma de lista nominal ordenada por classificação 

segundo as notas de cada candidato, inclusive os desclassificados, será divulgado até às 

18h do dia 26/11/2020 no site do PPG Economia 

https://www2.ufjf.br/poseconomia/processos-seletivos/ .  

 

 

Leia-se:  

 

5.4 - Avaliação das Propostas Fundamentadas de Pesquisa dos candidatos. Esta segunda 

etapa é eliminatória e classificatória. Será atribuída nota de 0 a 100 a esta etapa, em que serão 

avaliados o conteúdo (20 pontos), a consistência e clareza quanto à discussão teórica e às 

perspectivas metodológicas (20 pontos), coerência e aderência da proposta às linhas de 

pesquisa do PPG Economia/UFJF (20 pontos), adequação e potencialidade de 

internacionalização (20 pontos) e originalidade (20 pontos) das propostas. Serão aprovados os 

candidatos que obtiverem, no mínimo, 60% dos pontos nesta segunda etapa.  

 

I. A proposta de pesquisa tem de ser elaborada estritamente de acordo com as 

orientações do Anexo I a este Edital. O não cumprimento desta exigência poderá 

acarretar a rejeição da proposta. A proposta de pesquisa não deve ser identificada, ou 

seja, não deve conter, em qualquer parte do texto, informações que permitam identificar 

nominalmente o candidato, exceto o seu número de inscrição.  

 

https://www2.ufjf.br/poseconomia/processos-seletivos/


                                                                                                 

II. O resultado desta segunda etapa, na forma de lista nominal ordenada por classificação 

segundo as notas de cada candidato, inclusive os desclassificados, será divulgado até às 

18h do dia 27/11/2020 no site do PPG Economia 

https://www2.ufjf.br/poseconomia/processos-seletivos/ .  

 

 

23 de novembro de 2020. 

 

 

 

Comissão de Seleção Doutorado 2021 
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