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Edital Regular de Seleção 2022 – Doutorado e Mestrado 
 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Organização do 
Conhecimento (PPGGOC) da Escola de Ciência da Informação (ECI) da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG) FAZ SABER que, no período de 27 de dezembro de 
2021 a 30 de setembro de 2022 estarão abertas as inscrições para seleção de candidatos 
ao Cursos de DOUTORADO e MESTRADO, em regime de fluxo contínuo, em datas 
estabelecidas que serão divulgadas, com antecedência no site do Programa, conforme 
cronograma As inscrições ficarão abertas pelo período mínimo de 30 dias, e os processos 
seletivos serão regidos nos termos desse Edital, observado o limite de vagas 
disponibilizado. 
 
1. DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, acessando a página web 
http://ppggoc.eci.ufmg.br/inscricao/, preenchendo o formulário de inscrição e submetendo os 
documentos solicitados no item 3.1 do Edital de Seleção 2022, durante o período de 
vigência das inscrições. O candidato será o único responsável pela conferência dos seus 
documentos. No cabeçalho de assunto indicar, explicitamente: Edital Regular Seleção 2022; 
modalidade: ampla concorrência OU reserva de vagas; Curso: Mestrado OU Doutorado; 
Nome completo; Linha de Pesquisa; Candidato com deficiência e/ou necessidades 
específicas (quando for o caso).  
 
1.2. Contatos: 
E-mail: ppggoc-selecao@eci.ufmg.br   
Página web: http://ppggoc.eci.ufmg.br/inscricao/ 
Endereço: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Organização do 
Conhecimento (PPGGOC) da Escola de Ciência da Informação – Universidade Federal de 
Minas Gerais 
Av. Presidente Antônio Carlos, 6627 – Pampulha 
31270-901 – Belo Horizonte – MG 
 
2. DAS VAGAS 
 
2.1. Serão oferecidas 13 (treze) vagas para ingresso no segundo semestre  de 2022, sendo 
06 (seis) vagas para o Mestrado e 07 (sete) vagas para o Doutorado, em regime de fluxo 
contínuo. Em cumprimento à Resolução nº 02/2017, de 04 de abril de 2017, do Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMG, que dispõe sobre a Política de Ações Afirmativas 
da UFMG, das 13 (treze) vagas oferecidas, 6 (seis) vagas serão reservadas aos candidatos 
autodeclarados negros (3 vagas para o Mestrado e 3 vagas para o Doutorado), e 07 (sete) 
vagas serão reservadas à livre concorrência (3 vagas para o Mestrado e 4 vagas para o 
Doutorado).  
 
3. DO PROCESSO SELETIVO 
 
3.1 - Os requisitos para inscrição, a constituição da banca examinadora, o processo de 
seleção, o resultado final, o registro e matrícula seguirão os mesmos termos do Edital 
Regular de Seleção 2022, com o seguinte cronograma: 

http://ppggoc.eci.ufmg.br/inscricao/
mailto:ppggoc-selecao@eci.ufmg.br
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DATA DESCRIÇÃO 

02/05 a 05/06/2022 Período de Inscrição 

07/06/2022 Homologação das inscrições 

07 e 08/06/2022 Prazo para recurso homologação das inscrições 

09 a  27/06/2022 Etapa única – Mestrado e Doutorado 

28/06/2022 Resultado da etapa única – Doutorado 

29/06 a 08/07/2022 Prazo para recurso do resultado da etapa única – Doutorado 

28/06/2022 Resultado da etapa única – Mestrado 

29/06 a 08/07/2022 Prazo para recurso do resultado da etapa única – Mestrado 

09/07/2022 Homologação do Resultado Final – Doutorado 

09/07/2022 Homologação do Resultado Final – Mestrado 

Data a ser informada Prazo para preenchimento do cadastro prévio* 

* Sobre cadastro prévio e envio de documentos (cópia digital), será publicado um documento com 

mais detalhes na página do Programa (http://ppggoc.eci.ufmg.br/). 

 
Belo Horizonte, 14 de abril de 2022. 
 

Profa. Célia da Consolação Dias 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Organização do 

Conhecimento 
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