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SELEÇÃO DE CANDIDATOS E CANDIDATAS A ALUNOS E ALUNAS ESPECIAIS EM DISCIPLINAS A SEREM 

OFERECIDAS NO 1º SEMESTRE DE 2022 PELO PROGRAMA DE PÓS-GRADUACÃO PROFISSIONAL EM 

EDUCAÇÃO (PPGPE) 

 

De acordo com o Regimento do PPGPE/UFSCar: 

Com a concordância dos docentes responsáveis pelo oferecimento das disciplinas, após análise da justificativa para a solicitação, 

a CPG poderá aceitar a inscrição de aluno e aluna especial que, sendo portador e portadora de diploma de graduação, pretenda 

cursar disciplina cujo conteúdo contribua para seu trabalho em outra instituição ou ao seu aprimoramento profissional. Ao aluno 

e a aluna especial que concluir a disciplina com aprovação será conferido atestado de frequência e de aproveitamento. 

INSCRIÇÕES DE CANDIDATOS A ALUNOS ESPECIAIS PARA O 1º SEMESTRE DE 2022 

As inscrições de candidatos e candidatas a Alunos e Alunas Especiais para o 1º semestre de 2022 serão realizadas pelo link, 

conforme segue, somente no período de 10, 11 e 12 de janeiro de 2022.  

 

https://forms.gle/Nd9kLC6EhPLCWomb7 
 

O candidato e a candidata a Aluno e Aluna Especial deverá anexar os arquivos* dos seguintes documentos, no formato pdf: 

1. Cópia digitalizada do Diploma de Graduação (Licenciatura Plena); 

2. Cópia digitalizada de CPF e RG;  

3. Documento comprobatório de que o candidato e a candidata tenha vínculo com escolas (municipais, estaduais, federais e 

particulares) da Educação Básica e experiência comprovada de, no mínimo, dois anos em sala de aula. Exemplos: 

carta/ofício/declaração de dirigente da instituição escolar; 

4. Declaração de matrícula (somente para alunos matriculados em outros Programas de Pós-Graduação). 

 

As disciplinas disponíveis para inscrição no 1º semestre de 2022 são as seguintes: 

 

Código Créditos Disciplinas Dia/Horário/Docentes 

MPE-02 6 Fundamentos teórico-metodológicos em 

Educação 

6ª. Feira, às 8h00  

Profa. Dra. Maria do Carmo de Sousa Profa. 

Dra. Wânia Tedeschi 

MPE-03 6 História do Ensino e da Pesquisa Educacional na 

área de Ciências 

2ª. feira, às 14h00  

Prof. Dr. Paulo Sérgio Bretones 

Profa. Dra. Nilva Lúcia Lombardi Sales 

MPE-07 6 A educação das relações étnico raciais na escola: 

foco nas Ciências Naturais 

6ª. Feira, às 14h00 

Profa. Dra. Dulcimeire Aparecida Volante 

Zanon 

 

Informações gerais:  

 

• Todas as disciplinas serão ofertadas no formato online. 

• Cada candidato poderá se inscrever como aluno especial em apenas uma das disciplinas ofertas nessa chamada. 

• 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 até o dia 24/01/2022, após avaliação dos docentes e das 

docentes responsáveis pelas disciplinas e respeitando a proporção entre o número de alunos e alunas regulares 

matriculadas e o número possível de alunos e alunas especiais a serem aceitas. Caso necessário, serão utilizados como 

mailto:ppgpe@ufscar.br
https://forms.gle/Nd9kLC6EhPLCWomb7


 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS – UFSCar  

CENTRO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS – CECH 

PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO – PPGPE 
 

Rod. Washington Luiz, Km. 235 - Caixa Postal 676 
Fone: (16) 3306-6559 
CEP 13565-905 – São Carlos – SP – Brasil 
e.mail: ppgpe@ufscar.br 
  

 
critérios para classificação: a) maior tempo de atuação na Educação Básica (mediante declarações) e b) maior tempo de 

formação (curso de licenciatura). 

• Na classificação dos candidatos e das candidatas será considerado as seguintes categorias: ampla concorrência e até 

20% de negros (pretos e pardos) autodeclarados, indígenas e pessoas com deficiência. 

• Matrícula dos alunos e das alunas especiais 27 e 28 janeiro de 2022. 

• Início das aulas: 04/03/2022. 
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