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SELEÇÃO DE CANDIDATOS A ALUNOS ESPECIAIS EM DISCIPLINAS A SEREM OFERECIDAS NO 2º 
SEMESTRE DE 2019 PELO PROGRAMA DE PÓS-GRADUACÃO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO (PPGPE) 

 
De acordo com o Regimento do PPGPE/UFSCar: 
Com a concordância do(s) docente(s) responsável(eis) pelo oferecimento da(s) disciplina(s), após análise da justificativa para a 
solicitação, a CPG poderá aceitar a inscrição de aluno especial que, sendo portador de diploma de graduação, pretenda cursar 
disciplina cujo conteúdo contribua para seu trabalho em outra instituição ou ao seu aprimoramento profissional. Ao aluno 
especial que concluir a disciplina com aprovação será conferido atestado de frequência e de aproveitamento. 
 

INSCRIÇÕES DE CANDIDATOS A ALUNOS ESPECIAIS PARA O 2º SEMESTRE DE 2019 

As inscrições de candidatos a Alunos Especiais para o 2º semestre de 2019 serão realizadas pelo link, somente no período de 28 
a 31 de agosto de 2019.  

 
https://forms.gle/tavNJC3meNyoaqVm9 

 

O candidato a Aluno Especial deverá anexar em arquivos *.pdf os seguintes documentos: 

1. Cópia digitalizada do Diploma de Graduação (Licenciatura Plena); 
2. Cópia digitalizada de CPF e RG;  
3. Documento comprobatório de que o(a) candidato(a) tenha vínculo com escolas (municipais, estaduais, particulares) da 
Educação Básica e experiência comprovada em sala de aula como professor da Educação Básica. Exemplos: 
carta/ofício/declaração de dirigente da instituição escolar, holerite, carteira trabalhista, contrato de trabalho etc.; 
4. Declaração de matrícula (somente para alunos matriculados em outros Programas de Pós-Graduação). 
 
As disciplinas disponíveis para inscrição no 2º semestre de 2019 são as seguintes: 
 

Código Créditos Disciplinas Dia/Horário/Docentes 
MPE-001 6 Metodologias de Pesquisa em Educação 6ª. Feira, das 08h às 12h 

Profa. Dra. Cleonice Maria Tomazzetti 
Profa. Dra. Márcia Regina Onofre 

DIP-003 6 Concepções e Abordagens de Recursos Didáticos 6ª. feira, das 14h às 18h 
Profa. Dra. Maria do Carmo de Sousa 
Profa. Dra. Wania Tedeschi 

 
Informações gerais:  

 Não serão aceitas inscrições em disciplinas não elencadas nessa chamada. 
 Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta ou fora da data. 
 O deferimento das inscrições será divulgado no site do PPGPE no dia 06/09/2019, após avaliação dos docentes 

responsáveis pelas disciplinas e respeitando a proporção entre o número de alunos regulares matriculados e o número 
possível de alunos especiais a serem aceitos. 

 Início das aulas: 09/09/2019. 


