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Programa de Pós-graduação em Processos de 

Ensino, Gestão e Inovação. 

Mestrado Profissional 

 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS PARA O 2°/2018 

Regulamento do Programa 

Título VI – Do Corpo Discente 
Capítulo VIII – Do aluno especial 
Art. 29 – Podem ser aceitas matrículas, em disciplinas isoladas, de alunos 
especiais, tanto os vinculados quanto os não vinculados a Programa de Pós-
graduação, respeitando as datas estabelecidas pelo Calendário Escolar. 
 
Alunos Especiais 
 O Programa de Pós-graduação em Processos de Ensino, Gestão e Inovação da 
Universidade de Araraquara – UNIARA oferece a possibilidade de o interessado 
cursar disciplinas na Pós-graduação na condição de aluno especial, ou seja, 
cursar apenas a disciplina sem nenhum vínculo com dissertação ou tese. Para 
que o aluno especial torne-se aluno regular do Programa, faz-se necessária sua 
participação e consequente aprovação no processo seletivo. 
 
A inscrição deve ser feita conforme estabelecido no calendário escolar e o 
candidato deverá cumprir as exigências do Curso no qual ele está interessado. 
 
Cronograma – Seleção de alunos especiais do 2° semestre de 2018 
Inscrições: 04 a 22/07/2018 por e-mail e 04 a 20/07/2018 pelos correios. 
Matrículas: 09 e 10/08/2018 
Início das aulas: 10/08/2018 
 
Investimento: 
4 parcelas de R$200,00 (duzentos reais) – para uma disciplina. 
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ORIENTAÇÃO AOS CANDIDATOS 
 

1. O Programa aceita inscrição de aluno especial em apenas 01 disciplina por 

semestre.  

2. A inscrição só poderá ser realizada em disciplinas optativas do rol apresentado, 

uma vez que as disciplinas obrigatórias são reservadas aos alunos regulares do 

Programa.  

3. Serão aceitos até cinco alunos especiais por disciplina optativa. 

4. Critério de aceitação: análise de currículo.  

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A  INSCRIÇÃO: 
- Formulário de inscrição devidamente preenchido (página 4); 
-Currículo lattes ou modelo de currículo em anexo (página 5); 
-Diploma de graduação; 
-Histórico da graduação; 
 
Os documentos de inscrição devem ser: 

● enviados em formato PDF (sob pena de não ser aceita a inscrição) para o e-mail 

da Secretaria do Mestrado em Educação mestradoeducacao@uniara.com.br no 

período da inscrição (04 a 22/07/18). No assunto do e-mail deve constar apenas 

ALUNO ESPECIAL, ou ainda; 

● ser enviado via correios com AR ou sedex até o dia 20/07/2018 no endereço da 

Unidade II, a saber:  

 
 
 
 
 

 
Obs.: no período de 01 a 22 de julho a Secretaria do Mestrado em Educação 
estará fechada, retornando suas atividades a partir do dia 23/07/2018. 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MATRÍCULA (09 e 10/08/2018) 

-RG; 
-CPF; 
-Diploma da graduação (frente e verso); 
-Histórico do curso de graduação; 
-Certidão de nascimento ou casamento; 
-Título eleitoral; 
-Documento de quitação com o serviço militar (para os homens); 
-Comprovante de residência com cep atual; 

A/C: Mestrado em Educação – UNIARA – UNIDADE II 

Rua Carlos Gomes, 1217, 2° andar, sala 202, Centro, Araraquara – SP 

CEP 14801-340 
 

mailto:mestradoeducacao@uniara.com.br
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-Contrato de matrícula devidamente assinado fornecido pela Uniara por e-
mail; 
-Formulário de matrícula com foto 3x4 atual (página 5). 
Obs.: Os documentos da matrícula devem ser entregues juntamente com o 
contrato e comprovante de pagamento da matrícula na secretaria do 
mestrado (Unidade II, sala 202) até o dia 10/08/2018 até às 13h 30min. 
 
 

ROL DAS DISCIPLINAS OPTATIVAS – 2° SEMESTRE DE 2018 
As disciplinas optativas que serão oferecidas no 2° semestre de 2018 constam 
no quadro a seguir: 

 
Disciplinas Professor (a) 

responsável 

 
Dia/Horário/Sala 

 
Créditos 

 
C.H. 

Interações comunicativas na 
escola (DELPE) 

Profa. Dra. Maria Lúcia 
Oliveira Suzigan 
Dragone 

Sexta-feira: das 
14 às 17h  
(sala 205) 

 
04 

 
60h/aula 

Educação e Direitos Humanos 
(DELGE) 

Prof. Dr. Edmundo 
Alves de Oliveira 

Sexta-feira: das 
14 às 17h  
(sala 207) 

 
04 

 
60h/aula 

Obs.: todas as disciplinas são ministradas na Unidade II. 
 

Legenda: 
DELPE: Disciplina da Linha de processos de ensino 
DELGE: Disciplina da Linha de gestão educacional 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA ALUNO ESPECIAL 2°/2018 

Informações pessoais: 

 
Nome completo: 

 
Data de nascimento: 

 
Estado civil: 

 
CPF: 

 
RG: 

 
Nome do pai: 

 
Nome da mãe: 

 
Endereço: 

 
Bairro: 

 
CEP: 

 
Município: 

 
UF: 

 
E-mail: 

 

***favor utilizar o mesmo e-mail da inscrição. 

Formação acadêmica: 

 
Graduação: 

 
Instituição: 

 
Ano de conclusão: 

 

Opção da disciplina: 

 
1° opção: 

 
2° opção: 
Obs.: Ver quadro da página 3.  
Em caso de ter esgotado as vagas da 1° opção, desejo ser matriculado(a) na disciplina da 2° opção. 
(  )sim                                                                                                                                                                                   
(  )não 
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MODELO DE CURRÍCULO 

1. DADOS GERAIS  

(Nome, RG, CPF, data/local de nascimento, endereço completo, e-mail, telefones). 

 

2.  FORMAÇÃO ACADÊMICA  

(Curso superior realizado, cursos de extensão universitária, pós-graduação lato sensu, 

outros cursos que julgar importantes).  

 

3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  

(Atividades já desenvolvidas em seu campo de atuação, experiência como formador de 

outros profissionais). 

 

4. ATIVIDADE PROFISSIONAL ATUAL 

 (Função exercida, local). 

 

5. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS (CONGRESSOS, 

SEMINÁRIOS, ENCONTROS E AFINS)  

(Como participante, como apresentador de trabalho e/ou como organizador). 

 

6. PUBLICAÇÕES  

(Artigos em periódicos científicos, livros ou capítulos de livros, trabalhos apresentados em 

anais de congressos e eventos semelhantes). 

 

7. EXPERIÊNCIA COM PESQUISA ACADÊMICA 

(Participação em projetos grupais ou desenvolvimento de projetos individuais, em 

andamento ou concluídos). 

 

8. PRODUÇÕES TÉCNICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS (Desenvolvimento de 

materiais didáticos, filmes, softwares, vídeos, CD Rom e afins, organização de 

eventos culturais e/ou artísticos). 

 

9. PRODUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA QUE JULGAR RELEVANTE 

(publicada ou não)  

 

10. PALESTRAS, CURSOS DE EXTENSÃO E OUTROS 

 (ministrados nos últimos 5 anos) 
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FORMULÁRIO DE MATRÍCULA - ALUNO ESPECIAL 2°/2018 

Informações pessoais: 

 
Nome completo: 

 
Data de nascimento: 

 
Estado civil: 

 
CPF: 

 
RG: 

 
Nome do pai: 

 
Nome da mãe: 

 
Endereço: 

 
Bairro: 

 
CEP: 

 
Município: 

 
UF: 

 
E-mail: 

 

***favor utilizar o mesmo e-mail da inscrição. 

Formação acadêmica: 

 
Graduação: 

 
Instituição: 

 
Ano de conclusão: 

 

Escolha definitiva da disciplina optativa a cursar no 2°/2018: 

 
Nome da disciplina: 
Ver quadro da página 3 deste edital. 

 

 

Foto 3x4 


