
 

 

 

 

 

CHAMADA Nº 002/2021 

INSCRIÇÃO DE ALUNO ESPECIAL – PPGE FACMAIS – 2021/2 

 

 

Inscrições abertas para aluno especial – de 22-07-2021 a 20/08/2021 

Orientações para a inscrição 

1- Considera-se aluno especial aquele que, sendo portador de diploma de graduação obtido em 

Instituição de Ensino Superior, reconhecido pelo MEC, requerer sua matrícula em uma disciplina 

isolada do Curso de Mestrado em Educação. 

2-  É permitido ao aluno especial cursar uma (1) disciplina por semestre letivo e no máximo duas (2) 

disciplinas em semestres subsequentes, cujos créditos somados não ultrapassem oito créditos; 

3-  Cabe ao Colegiado do Programa avaliar as solicitações de matrículas de aluno especial, 

considerando-se o currículo do candidato e as vagas disponíveis. 

4-  O aluno especial pode requerer declaração de conclusão das disciplinas em que obtiver aprovação, 

não caracterizando tal declaração a vinculação do discente ao Curso de Mestrado em Educação. 

5- A disciplina cursada e concluída pelo aluno especial poderá ser aproveitada para integralização 

dos créditos das disciplinas no Mestrado em Educação do PPGE– FACMAIS, mediante aprovação 

em processo seletivo discente e efetivação de matrícula como aluno regular neste Programa. 

 

6- Documentação exigidas 

6.1- Formulário de inscrição devidamente preenchido - Anexo I desta Chamada 

6.2- Diploma de curso de Graduação obtido em Instituição de Ensino Superior, reconhecido pelo 

MEC. (Cópia legível). 

6.3- Carteira de identidade atualizada. (Cópia legível). 

6.4 -CPF – Cadastro de Pessoa Física – quando este não constar da Carteira de Identidade (cópia 

legível). 
6.5 -Comprovante de endereço. (Cópia legível) 

6.6 -Uma (01) fotografia 3x4 recente. 

6.7- Cópia do Currículo preenchido na Plataforma Lattes /CNPQ, atualizado em 2021 

 

7- Os documentos descritos no item 6 devem ser enviados ao PPGE FACMAIS por e-mail, colocando 

no assunto do e-mail : Inscrição de aluno especial. E-mail para envio dos documentos> 

mestradoeducacao@facmais.edu.br 
8- Somente será homologada a inscrição que contiver todos os documentos solicitados. 

9- As inscrições deferidas e indeferidas serão comunicadas diretamente ao candidato à vaga de aluno 

especial por meio do e-mail informado em sua Ficha de Inscrição. 

10- O aluno especial com inscrição deferida receberá informações pelo e-mail informado em sua Ficha 

de Inscrição para proceder o pagamento da taxa e efetivar sua matrícula na disciplina de sua opção. 

 

Disciplinas com vagas disponíveis para alunos especiais: 
 

Horário Disciplina 

Segunda-feira 
Das 14h às 17h30min 

 

Questões Contemporâneas de Educação 

Segunda-feira 
Das 14h às 17h30min 

Currículo, diversidade e Formação de Professores 

Segunda-feira 
Das 19h às 22h30min 

Políticas Educacionais e Formação de Professores 

mailto:mestradoeducacao@facmais.edu.br


 

 
 

ANEXO I 
 
 
 

Dados Pessoais 
 

Nome de batismo: 

Nome social (opcional): 

Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino CPF: 

RG ORG EXP. UF DATA EMISSÃO 

 
Contatos 

 
E-mail: Telefone Residencial 

Celular: Telefone Comercial 

 

Endereço 
 

Avenida/Rua 

Número Complemento 

Bairro Cidade 

UF CEP 

 

Dados acadêmicos 
 

Curso de Graduação 

Instituição de Ensino Superior 

Ano de Conclusão 

 

Linha de pesquisa do PPGE/FACMAIS de sua opção 
 

( ) Questões Contemporâneas de Educação – Segunda-feira - das 14h às 17h30min 

( ) Currículo, diversidade e Formação de Professores- Segunda-feira - das 14h às 17h30min 

( ) Políticas Educacionais e Formação de Professores- Segunda-feira - das 19h às 22h30min 

 

 
Data / /    

 
 
 

 

Assinatura:    


