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EDITAL Nº 01/2017 - Seleção de Estudante Especial 
 

 

O Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE/Mestrado) vem tornar público que 

estarão abertas as inscrições para Estudante Especial nos dias 04 e 05/03/2017, até às 

16h00min, do dia 05/03/2017, a serem realizadas pelo e-mail da secretaria do 

PPGE/UFG/REJ (mestradoeducacao.ufg.jti@gmail.com). Na condição de Estudante 

Especial, poderão concorrer às vagas alunos portadores do diploma de Graduação em 

curso reconhecido pelo MEC, com ou sem vínculo com outro Programa de Pós-

graduação Stricto Sensu. Os candidatos poderão se inscrever em uma única disciplina 

eletiva por semestre oferecida pelo PPGE. Não serão aceitas as fichas de pré-inscrições 

de candidatos que se inscreveram em mais de uma disciplina.  

A matrícula estará condicionada ao número de vagas por disciplina. O candidato poderá 

cursar, como estudante especial, apenas duas disciplinas ao ano (uma em cada semestre 

letivo). 

Obs: No dia 03/03/2017, a partir das 18h:00min. será divulgada uma Norma 

Complementar deste Edital, com o número de vagas por disciplina eletiva. 
 

 

1. Documentos para inscrição: 

 

1.1. Aluno Especial 

1.1.2. Ficha de pré-inscrição (Formulário Específico – Anexo I) – deverá ser 

preenchida e encaminhada para o e-mail da secretaria do PPGE/UFG/REJ 

(mestradoeducacao.ufg.jti@gmail.com), impreterivelmente, até 05/03/2017 às 

16h00min. A ficha de pré-inscrição encontra-se no site do PPGE, 

https://mestradoeducacao.jatai.ufg.br/ (Formulários e Solicitações de 

Documentos/Formulário de solicitação de vagas de estudantes especiais). 

1.1.3. Preencher o Link do endereço do Currículo Lattes (CNPq) no formulário 

específico. 

 

 

2. Disciplinas Eletivas no 1º semestre/2017: 
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2.1. Educação, Sociedade e Cultura. Carga horária – 32 horas – 2 créditos. 

Docente: Profa. Dra. Cátia Regina Assis Almeida Leal.   

 

2.2. Teoria Crítica e Formação Humana. Carga horária – 32 horas – 2 créditos. 

Docente: Prof. Dr. Luís César de Souza. 

 

2.3. Tópicos Especiais em Educação: Planejamento de cursos e produção de material 

didático. Carga horária – 64 horas – 4 créditos. 

Docente: Prof. Dr. Sílvio Ribeiro da Silva. 

 

2.4. A Formação Docente na Perspectiva da Educação Especial Inclusiva. Carga horária – 

64 horas – 4 créditos. 

Docente: Prof. Dr. Vanderlei Balbino. 

  

2.5. Trabalho e Educação. Carga horária – 64 horas – 4 créditos. 

Docente: Profa. Dra. Lais Leni Oliveira Lima.  

 

2.6. Avaliação de Softwares Educacionais. Carga horária – 64 horas – 4 créditos. 

Docente: Profa. Dra. Rosemara Perpetua Lopes. 

 

 

3. A seleção dos candidatos será feita pelo professor da disciplina, tendo em vista a ficha 

de pré-inscrição, a justificativa apresentada pelo candidato, a consulta ao currículo lattes e, 

sobretudo, seu interesse pela disciplina escolhida, considerando as seguintes situações: 

 

a) A contribuição da disciplina para sua formação e o desenvolvimento de sua prática 

profissional (argumentos indicados pelos candidatos na justificativa) (2,5 pontos) 

 

b)  Sua ligação a grupos de pesquisas ou de estudos em temáticas relativas à Educação (2,5 

pontos); 

 

c) Iniciação científica e/ou experiência em pesquisa (1,0 ponto); 

 

d) Participação em eventos científicos (1,0 ponto); 

 

e) Apresentação de trabalhos em eventos científicos (1,0 ponto); 

 

f) Professor(a) da rede básica pública ou privada (1,0 ponto); 

 

g) Professor (a) do ensino superior público ou privado (1,0 ponto); 

 

 

3.1 A nota final será calculada pela soma dos critérios acima. 

 

 

4. Serão considerados APROVADOS os candidatos com média final igual ou superior a 

5,0. Os candidatos aprovados serão considerados SELECIONADOS até o número 

disponível de vagas por disciplina escolhida. O resultado preliminar dos alunos 

selecionados neste Edital será divulgado no dia 10 de Março, às 10h00min e o resultado 

final no dia 13 de Março, às 10h00min, ambos por meio do site do PPGE 

https://mestradoeducacao.jatai.ufg.br. O candidato selecionado deverá participar das aulas 

e estarão sujeitos as normas que regem a Pós-Graduação na Universidade Federal de Goiás 
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e ao Regulamento Geral do Programa de Pós-Graduação em Educação da Regional Jataí 

da UFG e a resolução que define princípios e critérios para alunos especiais do 

PPGE/UFG/REJ. As matrículas serão realizadas no dia 14 de Março das 8h:00min às 

17h00min.  

 

5. A partir da lista divulgada pelo PPGE/UFG/REJ dos candidatos selecionados, estes 

deverão apresentar, no dia 14/03/2017, data prevista para a matrícula de estudantes 

especiais, os seguintes documentos: 

 

5.1. Fotocópia da carteira de identidade; 

5.2. Fotocópia do CPF; 

5.3. Fotocópia do diploma ou comprovante de conclusão do Curso de Graduação. 

5.4. Declaração de matrícula em caso de vínculo com outros Programas de Pós-graduação 

Stricto Sensu.  

 

6. As aulas do PPGE terão início a partir de 15 de Março de 2017. O dia e o horário de 

cada disciplina ofertada constam no cronograma de disciplinas, disponibilizado no site 

https://mestradoeducacao.jatai.ufg.br/Disciplinas do atual semestre. 

 

7. Não haverá lista de espera. 

 

8. A matrícula como Estudante Especial não cria qualquer vínculo com os Programas de 

Pós-graduação da Universidade Federal de Goiás. 
 
9. Os candidatos poderão impetrar recurso de todas as etapas do processo seletivo por 
meio de solicitação fundamentada, por escrito, protocolada na Secretaria do PPGE, até 
24 horas após a divulgação do resultado preliminar. Os recursos impetrados serão 
julgados pela comissão de seleção de alunos especiais, designada pela Coordenação do 
Programa de Pós-Graduação.  
 
10. Ao solicitar a inscrição, os candidatos aceitam todas as condições previstas neste 
edital e nas resoluções da Universidade Federal de Goiás e do PPGE. 
 
11. Casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria do PPGE. 
 
12. Informações adicionais acerca do Edital podem ser obtidas pessoalmente na 
Secretaria do Programa de Pós-graduação, situada no Campus Cidade Universitária BR 
364, km 193, nº 3800, CEP 75801-615, Jataí – Goiás, telefone (64) 3606-8331, e-mail: 
sgp.ufg@gmail.com e no sítio eletrônico do PPGE - 
https://mestradoeducacao.jatai.ufg.br 

 

 

 

Jataí, 22 de fevereiro de 2017.  
 

________________________________ 
 

Michele Silva Sacardo 

Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Educação 

https://mestradoeducacao.jatai.ufg.br/
mailto:sgp.ufg@gmail.com
https://mestradoeducacao.jatai.ufg.br/


 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

REGIONAL JATAÍ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  

Cidade Universitária 

BR 364, km 193, nº 3800 - CEP 75801-615 

Bloco da Pós-graduação, Sala 09. 

http://www.mestradoeducacao.jatai.ufg.br 

E-mail: sgp.ufg@gmail.com 

Telefone: (064) 3606-8331 
 

  FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE VAGA EM DISCIPLINA – ALUNO ESPECIAL 
 
Nome: 
 

 
RG: 
 
Link do endereço do Currículo Lattes (CNPQ):  

  
 

 

 
CPF: 
 
 
 

Solicito vaga para cursar a disciplina abaixo relacionada, no 1º semestre letivo de 2017. Afirmo estar ciente e 

concordar com o regulamento do programa e do Edital sobre regime de matrícula de estudante especial. 

 

 Educação, Sociedade e Cultura.  

 Teoria crítica e Formação humana.  

   Planejamento de Material didático.  

 A Formação docente na Perspectiva da Educação Especial Inclusiva.  

 Trabalho e Educação. 

 Avaliação de Softwares Educacionais.  
 

  

       Justificativa do candidato para cursar a disciplina. 

          
   

        

 

 

 

______________________________ 

(Assinatura do aluno) 

  

 

                                                                                                 

                                                                              Jataí, ___de_______de 2017. 
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